
 بررسی اهميت نگهداري از خانه موزه هاي تاريخي 
در پنجمين وبينار تهران 

این گنج های 
فراموش شده

مكان هــاي تاريخي و فرهنگي بخشــي از هويت يك محله را شــكل 
مي دهند و تبديل آنها به خصوص خانه هاي تاريخي به مراكز گردشگري 

و جذب سرمايه از ويژگي هاي شاخصشان است...
شنبه
9 اسفند 1399
سال شانزدهم/ شماره 793
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 عا

منا
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جواد قارايی، مستندساز ايرانگرد از دغدغه هايش می گويدهنرمندی که عروسک هايش روايتگر قصه ها و افسانه ها هستند

میــان آپارتمان های قــد و نیم قد و ترافیــک پرگره خیابان 
ســتارخان، صــدای زیگزاگ چــرخ خیاطــی کارگاه مغازه 

قصه فروشی گم است.

»جواد قارایی« را با مســتندهای ایرانگردی می شناسیم؛ برنامه های 
تلویزیونی که گوشــه هایی از طبیعت ایران را که پیش از این کمتر 

کسی آن را دیده و شناخته بود به نمایش می گذاشت.

هنوز »ننه سرما« و »عمو نوروز« 
طـرفدار دارند

 ایران را 
دوست داشته باشیم

صفحه 12 صفحه 14

نقاش هم محله اي بخشی از معماری ناب تهران 
را روي بوم آورده است كه كمتر به آن توجه كرده ايم

صفحه 15

سفر به تهران چشمنواز 
با قلم مو

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا
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گودهای پرخطر ساختمانی در 
نواحی ده گانه شــمال تهران با 
تمهیدات الزم رفع خطر شد. »سید 
حمید موسوی« شهردار منطقه يک 
با بیــان اين خبر گفــت: »برخی از 
گودها با وجود عمق کم به دلیل قرار 
گرفتن در کنار برخی ساختمان ها با 
ويژگی پرخطر به شــمار می آيند. بر 
همین اساس 1۰ گود پرخطر منطقه 
شناسايی شده و امســال نسبت به 
ايمن سازی آن اقدامات صورت گرفته 

است.« موسوی درباره گود منسوب به بابک زنجانی افزود: »اين گود نسبت 
به گودهای ديگر از جمله گودهای با خطر کمتری است که رفع خطر شد 
و مالکان فعلی اين گود مالکان قبلی نیستند و مجموعه های جديدی مالک 
اين پالک شده اند. شهرداری براساس بند 14 ماده 55 که موضوع رفع خطر 
است هر هزينه ای برای ايمنی شهر و صیانت از جان و مال شهروندان انجام 

می دهد ولی هزينه آن به عنوان بدهی 
مالک، ثبت و در زمــان پايان کار از 
مالک دريافت می شــود.« شــهردار 
منطقه يک درباره رصد ساختمان های 
پرخطر تصريح کرد: »عملکرد ما در 
ســال 139۸ پايش 35۸ ساختمان 
پرخطر بود و حدود ۸۰ ساختمان های 
بیــرون از منطقه و مرزهــا را ارجاع 
داديم، 171 ملک پرخطر اولويت دوم 
و 1۰7 مورد اولويت يک پرخطر بود 
که 25 مــورد از اين ســاختمان ها 
ريسک باال داشتند. برای همه اين ساختمان ها دستورالعمل صادر شده و 
الزاماتی را به وجود آورده ايم تا از بروز خطر جلوگیری شود.« او تصريح کرد: 
»از موارد دارای ريسک باال، 7 مورد اقدامی نکرده يا تمرد کرده اند و تعدادی 
از آنها را تعطیل کرده ايم و بقیه هم از طريق مراجع قضايی و ضابط مسئول 

مربوطه پیگیری می کنیم.«

تیتر یک

رفع خطر از گودهای ساختمانی در معابر شمال پایتخت

پرداخت عوارض شهرداری را به سال آینده موکول نکنید!
شهروندان منطقه 3 تا پیش از پايان سال عوارض شهری را بپردازند. »احمد تواهن« شهردار 
منطقه 3 گفت: »ســال آينده عوارض خودرو، نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مديريت 
پسماند افزايش خواهد داشت.« تواهن تأکید کرد: »مهلت پرداخت عوارض تا پايان سال است و 
درصورت پرداخت نکردن آن توسط مالک، با قیمت های جديد در سال 14۰۰ روبه رو خواهند 
شد.« او افزود: »شهروندانی که به هر دلیل تاکنون موفق به پرداخت اين عوارض نشده اند به زودی 
اطالعیه ای مبنی بر پايان مهلت پرداخت عوارض پايدار شهری به نشانی پستی شان ارسال خواهد 
شد. مردم به امید تمهیدات تشويقی و تخفیفات نباشند و نقدی عوارض را با قیمت 2۰ درصد 

مصوبه شورای اسالمی شهر تهران تا پايان اسفند ماه بپردازند.«

ثبت ملی آثار خوشنویسی موزه میرعماد
  33 اثــر از مجموعه آثار هنرمندان مشــهور ايرانی 
متعلق بــه مکاتب خوشنويســی دوره هــای صفوی تا 
قاجــار محفوظ در موزه خط و کتابت میرعماد مجموعه 
فرهنگی، تاريخی ســعدآباد در فهرست آثار فرهنگی و 

ملموس ايران ثبت ملی شد. 
»کیا پارسا« مدير مجموعه سعدآباد گفت: »هدف از 
ثبت اين آثار ادامه فعالیت های فرهنگی و حفظ و احیای 
آثار ملی ايران و بنا به پاسداشت داشته های تاريخی ايران 

موجود در موزه های مجموعه سعدآباد است.«
 او افزود: »تاکنون ۸9 اثر از آثار هنرمندان قديم هنر کتابت و خوشنويسی با امضای استادان 
بنامی از جمله میرعماد، درويش عبدالمجید طالقانی و احمد نیريزی از سال 1396 در فهرست 

آثار ملی ايران ثبت شده اند. «

چهره
»منصوره سراجی پور« 

بانوی خّیر محله مرزداران: 
فعالیت »کریمان« برسد 

به روح رفتگان

یادداشت

ناوگان حمل ونقل عمومی 
درمسیر نوسازی

شــیوع کرونا طی يک ســال گذشــته و 
ازدحام جمعیت در ناوگان حمل ونقل عمومی 
موجب شد تا اتوبوس و مترو به عنوان يکی از 
کانون های آلوده و پرخطر شــناخته شوند به 
همین دلیل لزوم رعايت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری در وسايل حمل ونقل عمومی 
يکی از دســتورالعمل های شهرداری مناطق 
برای جلوگیری از انتشار اين ويروس و حفظ 
سالمتی شــهروندان مدنظر قرار گرفته است. 
يکی ديگــر از اولويت هايی که در منطقه يک 
برای رفاه و ترغیب شــهروندان به اســتفاده 
از نــاوگان اتوبوســرانی در نظر گرفته شــده 
نوسازی اتوبوس هاست. با پیگیری های معاونت 
حمل ونقــل منطقه يک در زمینه نوســازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی به تازگی 1۰دستگاه 
اتوبــوس نــو در خط 216 )شــهید محالتی 
به علم وصنعت( به کارگیری شــده است. در 
منطقه يــک خطوط اتوبوســرانی ويژه ای در 
حال سرويسدهی هســتند. خطوط بی.آر.تی 
از تجريش تا راه آهن، شــهرک الله)در انتهای 
بزرگراه ارتش( تا جوانمرد قصاب و پارک وی تا 
پايانه جنوب مسافتی طوالنی را طی می کنند 
و از خطوط فرامنطقه ای به شمار می آيند که 
روزانه مسافران بسیاری را بین مناطق جنوب 
تا شمال شهر جابه جا می کنند. همچنین برای 
رفاه شهروندان منطقه وبا پیگیری های معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 3خط 
شــبانه بی.آر.تی هم فعالیــت دارند. عالوه بر 
اين خطوط، در محله های منطقه يک 4 پايانه 
اتوبوس و 5 پايانه تاکســی فعالیت می کنند و 
وظیفه خدمت رســانی به مسافران را برعهده 

دارند.
 اضافــه شــدن 11۰ اتوبوس بــه ناوگان 
حمل ونقل عمومی تهــران می تواند تا حدود 
زيــادی از جمعیــت و ازدحام مســافران در 
اتوبوس های مناطق مختلف را کاهش دهد که 
در اين صورت استقبال مسافران از اين وسیله 

نقلیه عمومی بیشتر خواهد شد. 
بافت متفاوت محله های شــمال شــهر، 
خیابان هــای پرشــیب و صعب العبور برخی 
محله ها اهمیت نوســازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی را بیشتر کرده و برخی اتوبوس هايی 
که در اين محله ها فعالیت دارند نیاز به تعمیر 
و نوســازی دارند اما اتوبوس ها تحت پوشش 
شــرکت های بخــش خصوصی هســتند و 
نوسازی آنها از حیطه اختیارات منطقه خارج 
است. با اين حال و بنا به درخواست شهروندان 
و بــا پیگیری های انجام شــده بــه تازگی 
مینی بوس هايــی در 2 محله جماران و درکه 
که خیابان های صعب العبــور دارد جايگزين 
اتوبوس شــده اســت. خط تجريش - درکه 
خط تجريش - جمــاران به زودی با تعدادی 
مینی بوس نو و بازســازی شده. خدمات خود 
را بهبــود خواهند داد. با اضافه شــدن 11۰ 
اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی تهران، 
توسعه خطوط مترو و تغییر ناوگان حمل ونقل 
عمومــی بــه مینی بــوس در محله هايی با 
خیابان های پرشیب، امیدواريم شاهد بهبود 
سیســتم حمل ونقل عمومی منطقه در سال 

جديد باشیم. 

ساخت تفرجگاه در روددره های فرحزاد و درکه
روددره های فرحزاد و درکه بــا اجرای طرح ژينايی 
و افزايش کیفیت محیطــی به تفرجگاه عمومی تبديل 
می شوند. »حسن صفات« سرپرست شهرداری منطقه2 
گفــت: »طرح ژينايــی اکوسیســتم روددره فرحزاد با 
هدف صیانت از محیط زيســت و طبیعــت اين روددره 
اجرا می شود.« او افزود: »محله های فرحزاد و اسالم آباد 
کمبود ســرانه های عمومی دارند و مديريت شــهری با 
اجرای طرح مالکیت اراضــی از محله فرحزاد به دنبال 
ســاماندهی و رفع اين مســائل اســت.« صفات درباره 
ساماندهی محله اســالم آباد گفت: »مديريت شهری سعی در توسعه قلمرو عمومی با هدف 
ارتقای کیفیت محیطی ضمن حفاظت از منابع طبیعی، سرانه های خدماتی و عمومی در آن 
محدوده دارد. ساکنان محله اسالم آباد و فرحزاد آمادگی الزم برای مشارکت در بهبود وضعیت 

اين محله را دارند.«

»وقتی خواهرم به رحمت خدا رفت، راه 
او را با همه دوســتان ادامه داده ام و در 
هر کار خیری قدم می گذارم با نیت شــادی 
روح خواهرم است.« اين حرف های »منصوره 
سراجی پور« بانوی خیر محله مرزداران تهران 
اســت؛ فردی که طــی 15 ســال فعالیت 
خیرخواهانــه بیــش از 3۰ جهیزيــه برای 
زوج های جوان جمع آوری کرده است. خّیران 
گــروه را با نــام »کريمان« می شناســند. 
سراجی پور درباره فعالیت اين گروه از خّیران 
می گويد: »عمده فعالیت اين گروه تشــکیل 
جهیزيه، پرداخت هزينه نسخه و لوازم مورد 
نیاز بیماران، تهیــه ارزاق برای خانواده های 
نیازمنــد، جمع آوری لباس و وســايل برای 
نیازمندان، تهیه نوشت افزار و خريد تبلت با 

است.«  خانه دار  بانوان  مشــارکت 
گاليه اش از گرانی کاال و مشکالت 
اســت.  بخــت  دم  زوج هــای 

می گويد: »قیمت لوازم خیلی 
گران اســت و بســیاری از 
خانواده ها برای تهیه وسايل 
اولیــه زندگی با مشــکل 
مواجــه هســتند. ما هم 
مانند قبل نمی توانیم مبلغ 
مناســبی برای خريد يک 
جهیزيه کامل جمع آوری 
کنیم. امیدواريم مشکالت 
اقتصادی جوانان حل شود 

و  شــاد  دل  شــاهد  و 
خوشبختی آنها باشیم.«

مجله خبری مجله خبری

راه اندازی نخستین مرکز آنژیوگرافی در بیمارستان شهدای تجریش
بیمارســتان شــهدای تجريش به نخســتین مرکــز آنژيوگرافی 

چندمنظوره مدرن تجهیز شد. 
»سید مهدی ساداتی« فرماندار شــمیرانات با بیان اين خبر گفت: 
»هدف از راه اندازی مرکز آنژيوگرافی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 

به بیماران مراجعه کننده است. 

اين دســتگاه آنژيوگرافی توسط ســازمان بهداشت جهانیwho با 
همکاری ICERP به اين بیمارستان اهدا شده است.« او افزود: »کاهش 
مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی، مغزی و عروق محیطی، کاهش 
اعــزام بیماران و هزينه های درمان بیماران از مزيت های اســتقرار اين 

دستگاه در اين بیمارستان است.« 

منطقه یک صاحب2 نیروگاه خورشیدی جدید شد 
ســاخت 2 نیروگاه خورشیدی جديد در منطقه يک با هدف 
کاهش مصرف ســوخت های فســیلی و آلودگی هــوا به پايان 

رسید. 
»آســیه اقدســی« مدير اداره محیط زيســت و توسعه پايدار 
شــهرداری منطقه يک گفت: »امســال با افتتاح 2 نیروگاه ديگر 
مجموع توان نیروگاه های منطقــه از 45 به ۸5 کیلووات افزايش 

يافت و اکنون قادر به تولید 153 مگاوات برق هستیم.« 
او از فعالیت مرکز تحقیقات انرژی های تجديدپذير در بوستان 
نیلوفر همسو با اهداف اين اداره گفت و افزود: »اين مرکز به عنوان 
نخستین ســاختمان انرژی کشور براســاس معماری پايدار و با 
امکانات 2۰ کیلووات نیروگاه متصل به شــبکه )ongrid(ديوار 
اســترامیت، ديوار ترومب، خشک کن خورشیدی، اجاق خورشیدی، تصفیه آب خورشیدی، 
گلخانه خورشیدی، توربین بادی، بادگیر و آبگرمکن خورشیدی است و از سال13۸6 تاکنون 
حدود 3 هزار و 2۰۰ نفر عالقه مند، دانشــجو و دانش آموزان با انرژی های تجديدپذير آشنا 

شده اند.«

ساخت پارکینگ طبقاتی نیایش به نیمه راه رسید
 عملیات ساخت پارکینگ طبقاتی نیايش به نیمه رسیده است. 
»صفا صبوری ديلمی« معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران 
گفت: »هدف از ســاخت اين پارکینگ کاهش ترافیک و افزايش 
جــای پارک در حدود هزار و 2۰۰ دســتگاه خودرو در مجاورت 
پرديس سینمايی و بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجايی 

است.«
 او افزود: »پارکینگ طبقاتی نیايش ســازه ای 11 طبقه شامل 
9 طبقه پارکینگ در تــراز منهای يک و 2 طبقه تجاری در تراز 
مثبــت يک اســت و طبقات نه گانه پارکینــگ در صورت تأمین 
 منابــع مالی تا پايان ســال آينده به بهره برداری خواهد رســید. 
اکنون اجرای ســتون های میانی و شــمع های پیرامونی ســازه 
پارکینگ طبقاتی نیايش به پايان رســیده و عملیات ســاخت تیــر و دال طبقه ها در حال 

پیگیری است.«

900   میز خبر
جلد کتاب در فاز سوم ساماندهی 
منابع و کتاب های مخزن کتابخانه 

مجموعه سعدآباد به زبان انگلیسی، 
تفکیک و اطالعات اولیه آنها استخراج 

و فهرست برداری شد. 

30
روز از 15 اسفند تا 15 فروردین 
ماه انجام هرگونه عملیات عمرانی 
توسط شهرداری منطقه 3 برای 
پیشگیری از بروز تخلفات در 

محدوده معابر، بزرگراه ها و محله ها 
ممنوع اعالم شده است. 

 1200
متر رفیوژ سبز خیابان شریعتی 
حد فاصل بلوار صبا تا پل شهید 

آیت اهلل صدر در منطقه یک تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد. این 
رفیوژ با هدف توسعه فضای سبز 
و همخوانی آنها با وضعیت اقلیمی 

منطقه یک در حال اجراست. 

 زیباسازی کارگاه های ساختمانی
 حصارهای کارگاهی ساختمان ها با شعار »تهران، 
شــهری برای همه« با هدف ايجــاد آرامش بصری 
کريمی پور«  »علی اکبر  می شــوند.  يکپارچه سازی 
معاون خدمات شــهری و محیط زيســت شهردار 
منطقه گفت: »حصارهای ساختمانی به عنوان يکی 
از المان های شهر هستند که منظر و نماهای شهری 
را تحت الشعاع قرار داده اند. با اجرای اين طرح اطراف 
ســاختمان های درحال ساخت نظم پیدا می کند و 
عاملی برای مزاحمت و مخدوش کردن سیما و منظر 
شهری محسوب نمی شود. اين طرح با تأکید سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران برای ساماندهی نماهای 
شهری، حذف زوائد، يکسان سازی سردر واحدهای 
صنفی و ساماندهی تابلو واحدهای صنفی در حال 
انجام است و اکنون در خیابان های گیشا، ستارخان، 

دادمان و فرحزادی اجرا شده است.«

راه اندازی 2دفتر شعر
فرهنگســراهای رســانه و ارســباران صاحب 
دفتر شعر شــدند. »ســعید صدرايیان« مديرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان فرهنگی، 
هنری شــهرداری تهران گفت: »دفتر شعر طنز، 
ترانه و شــعر مقاومت در فرهنگســراهای رسانه و 
ارسباران با هدف    ترويج شعر و ادبیات افتتاح شد. 
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و 
شاعرانی از جمله ناصر فیض، محمدمهدی سیار، 
مرتضی حیــدری آل کثیر، علــی داودی و میالد 
عرفان پور به عنوان اعضای شــورای شــعر سازمان 
فرهنگی و هنری در مراسم گشايش اين دفترهای 

شعر حضور داشتند.«

خبر ویژه

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

محمد خردمند
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه یک
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توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

توکلی

خیابــان  ديــوار  روی  طــرح  می گويــد 
ولی عصر)عــج( در حوالی زعفرانیه را بیشــتر از 
ديگر نقاشــی های ديواری اش دوست دارد. طرح 
آن را از قبل کشــیده بــود و وقتی دنبال ديوار 
کوچکی برای نقاشی در منطقه می گشت، آن را 
برای ديوار خانه ای قديمی در زعفرانیه مناسب 
ديد. رحیمــی می گويد: »المان های ســنتی از 
ورزش زورخانه ای برای اين تصويرگری استفاده 
کرده بودم که به شــکل و شمايل ديوار کهنه و 
قديمی زعفرانیه می خــورد. معمواًل قبل از آغاز 
نقاشــی، ديوار نیاز به شست وشــو و بتونه کاری 
دارد. اما برای اين ديوار من گذاشتم گوشه هايی 
از ريختگی هــای آن باقی بمانــد. چون با ظاهر 
ســاختمان و نقاشی و المان ها همخوانی زيادی 
داشــت. اين کار را سال گذشته روی اين ديوار 
کوچک کشــیدم و خوشحالم که هنوز هم باقی 
مانده اســت.« باقی ماندن نقاشی روی ديوار را 
نشــانه ای از دوست داشته شــدن آن می داند. 
عکس های زيادی از دوســتان و آشــنايانش به 
دســت او رســیده که مردم را در حال گرفتن 
عکس يادگاری با اين نقاشــی نشــان می دهد. 
او می گويد: »همین که نقاشــی تا به حال باقی 
مانده به نظرم يعنی مردم هم از آن خوششــان 
آمده. در طول اين يک ســال که از کشیدن آن 
می گذرد بارها عکس هايی به دســتم رسیده که 
مردم کنار اين ديــوار گرفته اند. هر بار با ديدن 
اين عکس ها ذوق می کنم و خوشحال می شوم. 
مدتی قبل که مادرم برای ديدنم به تهران آمده 
بود با ديدن اين نقاشــی 

از نزديــک خیلی ذوق زده شــد. ايــن، بهترين 
خوشــحالی بود که با ديدن اين نقاشی نصیب 

من شد.«

گربه های بی چشم  و رو
در خیابان هــا و کوچه هــای شــهر که قدم 
می زند چشــمش بــه دنبال ديوارهــای خالی 
از رنگ اســت. يــا از ديدن نقاشــی های ديگر 
تصويرگران روی ديوارهــا لذت می برد. می داند 
برای هر طرح ســاده ای کــه روی اين ديوارها 
می نشــیند چه ســختی هايی بايد تحمل کرد. 
او می گويــد: »معمــواًل تصويرگــران بیش از 
ســاير هنرمندان محیطــی از رنگ های زنده و 
طرح های شاد استفاده می کنند. شايد از دور کار 
ساده ای به نظر برســد اما اين طور نیست. مثاًل 
اغلب ما تصويرگــران زن تجربه های مختلفی از 
برخوردهای عجیب مردم داشــته ايم. در يکی از 
نقاشی ها من چند گربه را روی ديوار می کشیدم. 
يک فرد موتورسوار بود که هر روز صبح از آنجا 
عبور می کرد می ايســتاد و دعوا می کرد که چرا 
عکس گربه روی ديوار می کشی؟ گربه بی چشم 
و روســت. طاووس بکش. تا پايان نقاشــی هر 
روز می آمــد چیــزی می گفــت و می رفت.« از 
نقاشی هايی می گويد که بعد از نقش بستن روی 
ديوار با استقبال زيادی روبه رو می شوند: »برخی 
از نقاشــی های ديواری در تهران خیلی خاطره 
خوبی در ذهن مردم شــهر باقی گذاشتند. يکی 
از آنها همیــن تصوير پهلوان روی ديوار خیابان 
ولی عصر)عــج( در زعفرانیه بــود. يکی ديگر از 

تصويرهايی که من خیلی دوســت دارم تصوير 
پهلوان هايی اســت کــه زير پل کالج کشــیده 
شــده. به نظرم بايد برای بازيابی اين تصاوير در 
شهرداری برنامه ريزی  دقیقی شود. بعد از مدتی 
اين نقاشــی ها از بین می روند و لکه می گیرند و 
نیاز به رسیدگی دارند. اما چون به آنها رسیدگی 

نمی شود از بین می روند.«

صاحبخانه داربست ها را پايین ريخت
تجربه هــای ناکامی از نقاشــی های ديواری 
شــهر هم دارد. از اعتــراض صاحبخانه ها برای 
رنگ آمیزی ديوار تا مشکالت ديگر: »يادم است 
در محله خودمان، میرداماد روی يکی از ديوارها 
نقاشی می کشیدم که يکی از اهالی محله گفت 
بايــد آن را پاک کنم. يکبار هــم صاحبخانه ای 
به من اعتراض کرد که داربســت هايی که برای 
نقاشــی زده ام ممکن است باعث شود دزد شب 
به خانه اش بیايد. به همین دلیل ساعت 9 شب 
به من زنگ زد و گفت يا االن داربست ها را جمع 
می کنی يا همه را می ريزم پايین. شــبانه خودم 
را به آنجا رساندم و به سختی توانستم فردی که 
بتواند داربســت ها را باز کند پیدا کنم. با خودم 
فکر کرده بودم که صاحبخانه نقاشی را می بیند 
و حتمًا از آن خوشــش می آيد. اما اصاًل کار به 
آنجا نکشید. مجبور شــدم کار را نیمه کاره رها 
کنم. حاشیه هايی اينچنینی در کار ما کم نیست 
کــه همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهد. با اين 
حال من اين کار را دوست دارم و آن را با عالقه 

انجام می دهم.«

  نقاشی های دیواری اش را در زعفرانیه و میرداماد 
و گوشــه و کنار شهر دیده ایم. حتی شاید ایستاده و 
عکســی هم به یادگار از این نقاشی ها گرفته باشیم. 
»ایلگار رحیمی« تصویرگر تعدادی از همین نقاشی های 
دیواری است. ساکن میرداماد است و فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر. سال 
1396 شروع تصویرگری هایش روی دیوارهای شهر 
تهران بود و از آن زمان تاکنون تجربه های زیادی در 
این زمینه به دست آورده است. این روزها طرح ها و 
تصویرگری های او در جشنواره های شهرهای مختلف 
از جمله کــرج و بیرجند و جاهــای دیگر برگزیده 
می شود تا روی این دیوارها بنشــیند. او می گوید: 
»هنرهای محیطی در شهرهای دیگر کم کم در حال 
شناخته شدن است. با این حال در تهران به دیدن این 
تصاویر روی دیوارهای شهر عادت کرده ایم. رنگ ها و 
تصویرهایی که تصویرگران در این نقاشی های دیواری 
اســتفاده می کنند چهره شهر را دلپذیرتر می کند.« 
این تصویرگر که متولد 1360 در استان اردبیل است 
گفتنی های زیادی از روزهایی دارد که دیوارهای شهر 

را نقاشی می کند. 

مرضیه موسوی

تصویرگری که طرح هایش روی 
دیوارهای منطقه نقش خاطره می زند

»پـهلوان« 
چشم کره ای ها را گرفت!      

  روی ديوار شهرهای ديگر

طرح هايش را برای فراخوان های شــهرهايی از جمله قم، کرج، مشــهد و بیرجند هم فرستاده است که پذيرفته 

شــده اند؛ اين يعنی قرار اســت طرح هايش ديوارهای اين شهرها را هم زنده کند. رحیمی می گويد: »هرجا می روم 

بــه هنرهای محیطی و ديوارهايش خوب توجه می کنم. به ياد ندارم در شــهری به جز تهران اين تصويرگری ها را 

روی ديوار ديده باشم. به نظر می رسد تعدادی از شهرها هم به تازگی با الگوبرداری از تهران به فکر نقاشی ديواری 

افتاده اند.« ديوارهای زيادی در شــهر هستند که با ديدنشان آرزو می کند روزی طرح ها و تصويرگری هايش را روی 

آن ببیند. ســختی های کار نقاشی ديواری را به دلیل عالقه ای که به آن دارد به جان می خرد. او می گويد: »ارتباط 

مردم با تصويرگری و نقاشــی روی ديوار از لحظه شــروع کار آغاز می شود. در هر پروژه ای از همان زمان که کار را 

آغاز می کنیم مردم را می بینیم که وقتی به ما می رسند سرعت قدم هايشان را کم می کنند يا به تماشا می ايستند. 

گاهی نظر می دهند و معمواًل با ديدن نقاشی ها حالشان خوب می شود و لبخند می زنند. يک نقاشی روی ديوارهای 

کوچک حدود يک هفته زمان می برد. در زمان اجرای طرح پهلوان خیابان ولی عصر)عج(، تعدادی کره ای بودند که 

می ايســتادند و تماشا می کردند. فکر می کنم خوابگاهشان آن نزديکی بود. مکث می کردند و عکس می گرفتند و با 

لبخند از آنجا دور می شــدند. شــاهد تکمیل اين نقاشی ها بودن هم برای خودش می تواند خاطره ساز باشد و حس 
خوبی به مردم بدهد.«

در تهــران و به ويژه منطقه يك بناهاي تاريخي 
بســیاري وجود دارد كه تعدادي از آنها در گذشته 
محــل زندگي چهره هاي شــاخص در عرصه هاي 
فرهنگي، ادبي، هنري و... بوده اســت. با اين حال 
در منطقه اي كه زمین ارزش اقتصادي بااليي دارد 
و با ساخت وساز ســودآوري زيادي نصیب ورثه يا 
مالكان مي شود، نگاه مديريت شهري به اين خانه ها 
چگونه بايد باشــد؟ توجه به بافت شهر و افزايش 
كیفیت زندگي در درون شهرها نخستین موضوعي 
اســت كه فیضي، معمار و پژوهشگر شهري به آن 
مي پردازد: »رويكرد شهرسازي در دهه هاي معاصر 
تقويت زندگي شــهري و برگشــت به درون شهر 

است. هرقدر شهرداري ها بتوانند كیفیت 
زندگــي در داخل يك شــهر را افزايش 
دهند، هزينه مديريت شهر كمتر و قابل 
كنترل تر خواهد بود. ويژگي هاي تاريخي 
و فرهنگــي يك شــهر مي تواند آن را به 
مركز گردشگري تبديل كند و از اين راه 
بخشي از هزينه نگداشت شهر از طريق 
افزايش  درآمدهاي پايدار تأمین شــود. 
شمار گردشــگران به كسب درآمدهاي 

اقتصادي منجر مي شود و چرخه باطل ساخت وساز 
دائمي و ايجــاد تراكم جمعیت شــهر را  كاهش 
مي دهد. عالوه بر جنبه اقتصادي، احیاي خانه هاي 
تاريخي، احساس تعلق خاطر شهروندان به شهري 
كه در آن زندگي مي كنند را بیشتر مي كند. حتي 
كودكان نیز با بازديد خانه مشــاهیر با چهره هاي 
فرهنگي، علمي و هنري آشنا مي شوند و مي توانند 
بــراي آينده خود از اين شــخصیت ها الگوبرداري 

كنند.«

خالقیت براي جذب مخاطب
براي احیاي خانه هــاي تاريخي چه مواردي را 
بايد مد نظر قرار داد؟ آيا حفظ بناي يك ساختمان 
قديمي مي تواند جذابیتي بــراي بازديدكنندگان 
داشــته باشــد و آيا بازديد از خانه هاي مشــاهیر 
مي تواند احساس تعلق خاطر براي مخاطب ايجاد 

كند؟ انوشــفر، معمار و مرمتگر كه تجربه هايي در 
بررسي خانه هاي تاريخي در فرانسه و ايران داشته 
است با اظهار تأسف مي گويد: »خانه هاي مشاهیر را 
به عنوان يادگاري حفظ كرده ايم اما متأسفانه خیلي 
از اين خانه ها تبديل به يك قبرستان مي شود. اين 
خانه ها براي تبديل به مراكز فرهنگي بايد به گونه اي 
طراحي شود كه براي مخاطب جذاب باشد. اگر قرار 
اســت كودكان با بازديد از خانه مشاهیر از زندگي 
آنها الگوبرداري كنند بايد قبــل از راه اندازي خانه 
موزه درباره زندگي آن شخصیت علمي يا فرهنگي 
تحقیق كرد. با ناديــده گرفتن جنبه هاي هنري و 
خالقیت، آن خانه تبديل به موزه اي خشك و خالي 
با نمايش يكســري وســايل مي شود. 
بايد به گونــه اي خالقانه، آن خانه را از 
يك فضاي ايستاي معماري به فضايي 
هنري تبديل كــرد. به عنوان مثال اگر 
ســیمین  زندگي  محل  مي خواهیــم 
دانشــور و جالل آل احمــد را به خانه 
موزه اي تبديل كنیم كه براي كودكان 
هم جذابیت داشته باشد بايد مطالعه اي 
درباره شــخصیت ايــن دو چهره ادبي 
انجام شود و به دغدغه آنها درباره كودكان بپردازيم 
و بخشي از موزه را به خانه اي براي كودكان تبديل 

كنیم. مركزي فعــال در حوزه ادبیات 
كودك در آنجا حضور داشته باشد و فضا 
را به گونه اي طراحي كنیم كه كودكان 
با اشتیاق از آنجا بازديد كنند و با قصه 
زندگي آن دو شخصیت آشنا شوند. با 
تشــكیل اتاق فكر تاريخي، آموزشي و 
هنري مي توان خانه موزه ها را به گونه اي 
جذاب بــراي بازديدكنندگان طراحي 
كنیم. اگر هر خانه موزه قصه اي داشته 
باشــد بازديدكنندگان با فضايي مرده 

روبه رو نمي شوند. «

بناهاي تاريخي در معرض خطر تخريب
 منطقــه يــك اماكــن فرهنگــي و هنــري 
منحصربه فردي دارد. طبق آماري كه شهردار منطقه 
يك ارائه مي دهد منطقه يك 15 موزه، ۸ 
امامزاده و مكان زيارتي، 3 باغ ســفارت و  
42 خانه واجــد ارزش از زمان پهلوي اول 
و دوم دارد. تغییر رويكرد مديريت شــهري 
از سرمايه گذاري در بخش هاي مسكوني به 
بخش هاي گردشگري و خدماتي موضوعي 
است كه موسوي بر آن تأكید مي كند و ادامه 
مي دهــد: »در اهمیت صیانــت از خانه هاي 

تاريخي هیچ    ترديدي وجود ندارد اما براي اين كار 
بايد چند موضوع مهم را مــورد توجه قرار داد كه 
ارزش مالي خانه و باغ هاي تاريخي يكي از مهم ترين 
موضوعات اســت. وقتي عنوان خانه تاريخي روي 
خانه اي كه متعلق به شــخصیت فرهنگي، ادبي يا 
علمي است گذاشته مي شود قاعدتًا بايد ارزش اين 
ملك باال برود. اما اين اتفاق نمي افتد و به شــدت 
ارزش ملك پايیــن مي آيد. به همین دلیل ورثه يا 
مالك فعلي ممكن اســت به فكر تخريب آن خانه 
بیفتند. اگــر ما اعتقاد داريم ايــن بناهاي باارزش 
تاريخي هويت شــهر ما را تشكیل مي دهند پس 
بايد براي صیانت از اين ابنیه تاريخي هزينه كنیم 
و نبايد مالكان متضرر شــوند. اين اماكن به واسطه 
حضور يك شخصیت، ارزش تاريخي پیدا كرده اند 
اما وقتي با آن ملك برخورد اقتصادي مي كنیم تمام 
ارزش هاي معنوي و تاريخي براي آن پالك به ضد 
ارزش تبديل مي شود.  43 بنا در منطقه يك داريم 
كه در معرض خطر نابــودي و تخريب قرار دارند. 
اگر فعالیتي متناسب زندگي امروز با حفظ كالبدي 
كه به يادگار مانده تعريف نكنیم و ارزش اقتصادي 
اين پالك ها را باال نبريم با هیچ سیاســت سلبي و 
ايجابــي نمي توانیم اين بناها را حفظ كنیم. اما اگر 
ارزش ملك ارتقا پیدا كند مالكان به حفظ اين بناها 
ترغیب مي شــوند. از طرفي بايد فعالیت 
متناسبي در آن  خانه ها شكل بگیرد. بايد 
به ســمتي برويم كه خانه موزه ها بخشي 

از هزينه هاي نگهداري را تأمین كنند.« 

استفاده از ايده هاي نو 
فیضي با تأيید صحبت هاي شــهردار 
منطقه يك معتقد است كه با وجود افراد 
خوش فكر اما در حــوزه تعیین كاربري 
و اثرگــذاري بناهاي تاريخــي، عقب تر 
از كشــورهاي ديگر هســتیم: »اگر اين خانه ها به 
بخش خصوصي واگذار شوند صرفًا تبديل به كافه 
و رستوران مي شوند و كاربري هاي خالقانه ديگري 
براي آنها در نظر گرفته نمي شود. در صورت دولتي 
بودن نیز به خانه موزه هايي تبديل مي شــوند كه 
فقط درشــان باز است  و مخاطبي ندارند. در حالي 
كــه  اين خانه ها ظرفیت هاي بســیار بااليي براي 
جــذب مخاطب دارند. بايد با همكاري افراد خوش 
فكر،  طراحي فضاي اين خانه ها به گونه اي صورت 
گیرد كه از يك فضاي ايســتاي معماري به بخش 
هنري و فرهنگــي تبديل شــوند. در اين صورت 
مي توانند مراكزي براي رويدادهاي فرهنگي و حتي 

درآمدزايي شهري باشند.«

 بررسی اهمیت نگهداري
 از خانه موزه هاي تاریخي 
در پنجمین وبینار تهران

این گنج های 
فراموش 

شده
 مكان هــاي تاریخي و فرهنگي بخشــي از 
هویت یك محله را شــكل مي دهند و تبدیل 
آنها به خصــوص خانه هاي تاریخــي به مراكز 
گردشــگري و جذب ســرمایه از ویژگي هاي 
شاخصشان اســت. اما چرا این اتفاق در خانه 
موزه هــا و بناهاي تاریخي به ویــژه در منطقه 
از خانه  نگهداري  اهمیت  نیفتاده اســت؟  یك 
موزه هاي تاریخي موضوع پنجمین وبینار تهران 
بود كه با حضور »امیر مسعود انوشفر« معمار و 
مرمتگر، »رضا فیضي« معمار و پژوهشگر شهري 
و »سیدحمید موســوي« شــهردار منطقه یك 
برگزار شد. بخش روابط عمومي و اموربین الملل 
شــركت توســعه فضاهاي فرهنگي شهرداري 
تهران مجري و برگزاركننده این وبینار بود. در 
منطقه یك، 15 خانه موزه و 42 خانه واجد ارزش 

از زمان پهلوي اول و دوم وجود دارد. 

 شهره كیانوش راد

درآمدزايي پايــدار از خانه موزه هــاي تاريخي 
مي توانــد اين مراكز را بــه مكان هاي فرهنگي پويا 
تبديل كند. موســوي، شــهردار منطقه در اين باره 
توضیح مي دهد: »اگر خانه موزه ها درآمدزايي نداشته 
باشند با مشكالتي در اداره آنها مواجه مي شويم. خانه 
موزه دكتر حسابي اين امتیاز را دارد كه فرزندشان 
با روايت زندگي دكتر حسابي براي بازديدكنندگان 
مي توانــد اين هويت تاريخي را زنــده نگه دارد. اما 
همین خانه موزه براي تأمین هزينه آب و برق دچار 
مشكل شــده بود.  امسال يك و نیم میلیارد تومان 
اعتبار هزينه اي و 3 میلیارد تومان اعتبار تعمیرات 
و ساخت براي اين خانه در نظر گرفتیم. براي سال 
بعد هم حدود 33 درصد اضافه كرديم و توانســتیم 
به اين خانه جان دوباره ببخشیم. اين خانه ظرفیت 
دارد كه بــه مكاني براي پژوهش هاي علمي تبديل 
شود. آشنايي با سبك زندگي دكتر حسابي مي تواند 
حس خودباوري میان بازديدكنندگان به ويژه جوانان 
ايجاد مي كند. به نظر من طرحي موفق اســت كه 
تمام افراد ذينفع و متولیان فرهنگي ســهم خود را 
براي حفظ بناهاي ارزشــمند پرداخت كنند. ضمن 
اينكه به بخش خصوصــي هم به عنوان ركن اصلي 
براي اداره اين بناها پايبند باشیم. مشاركت سازمان 
گردشــگري، بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي در رونق 
اين مراكز تأثیر دارد. در اين صورت مي توانیم بناهاي 

موجود را از خطر تخريب نجات دهیم.«

تجربه موفق در خانه 
سیدحمید موسوي موزه دكتر حسابي

شهردار منطقه یک

امیرمسعود انوشفر 
معمار و مرمتگر
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مناطق   1   روزی روزگاری

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

محله هايی که با وجود توســعه شهر و تغییر منظر 
شــهری هنوز ويژگی های هويتی، طبیعی و تاريخی 
خود را حفــظ کرده اند ظرفیت بااليی برای توســعه 
همه جانبه در حوزه های فرهنگــی و اقتصادی دارند. 
فرحزاد به عنوان يکی از آبادی های قديمی شــمیران 
از همین محله های مســتعد برای توسعه گردشگری 
است. احیای مسیر تاريخی دسترسی به آستان مقدس 
امامــزاده داود)ع( که میان اهالــی قديمی فرحزاد به 

مســیر يونجه زاری معروف اســت، همان 
بســتر و فرصت مناسبی است که می تواند 
زمینه های توســعه همه جانبــه فرحزاد را 
فراهم کند. »مــژگان احمديه« مدير دفتر 
توســعه محله فرحزاد که ايــن روزها در 
جلسات متعدد با شوراياران، اهالی و شورای 
باغــداران فرحزاد پیگیر مقدمــات احیا و 
بهسازی اين مسیر قديمی است می گويد: 
»دفتر توســعه محله فرحزاد نقشــه راهی 
برای توســعه اين محلــه تدوين کرده که 
يکی از مهم ترين بخش های آن بهســازی 

و احیای مســیر قديمی دسترســی به آستان مقدس 
امامزاده داود)ع( اســت. در طرح احیا و بهسازی اين 
مسیر خاطره انگیز، فراهم کردن امکاناتی برای پذيرش 
گردشگران و طبیعت گردان و زيرساخت های الزم برای 
پذيرش ورزشــکاران ديده شده اســت.« از دهه 6۰ و 
همزمان با بازگشايی مسیر جديد امامزاده داود)ع( در 
محدوده کن و ســولقان به تدريج مســیر يونجه زاری 
محله فرحزاد از رونق افتاد؛ جاده ای که در ســالیان نه 
چندان دور مسیر گردشگری و محل عبور و شب مانی 
زائــران امامــزاده داود)ع( بود. اما بــا وجود اين هنوز 
هم اين مســیر قديمی مورد اســتقبال ورزشکاران و 
دوچرخه سواران قرار می گیرد. احمديه از ظرفیت های 
مسیر يونجه زاری برای پذيرش ورزشکاران رشته های 
مختلف می گويد: »اگرچه مسیر يونجه زاری ديگر رونق 
گذشــته را ندارد ولی به دلیل ويژگی های توپوگرافی 
آن هنــوز هم يکــی از پاتوق های دوچرخه ســواران 
کوهستان است. اما نبود امکانات حداقلی در اين مسیر 
و عرض کــم آن به عنوان يک معبر مــال رو، آن را از 
کانون توجه ورزشکاران اين رشته و کوهنوردان خارج 
کرده اســت. در طرح احیای مســیر امامزاده داود)ع( 

  در روزگاری نه چندان دور، آستان مقدس 
امامزاده داود)ع( یکی از پرجاذبه ترین اماکن 
زیارتی و گردشگری تهرانی ها بود. آنقدر که 
مشهور بود در دوران پهلوی اول و دوم، ساالنه 
100 هزار نفــر از علما، روحانیون، لوطی ها و 
دیگر طبقات اجتماعی به آستان مقدس این 
امامزاده سفر می کنند. آن روزها تنها مسیر 
دسترسی به بقعه امامزاده داود)ع( از آبادی 
دلیل  به  که  جاده ای  می گذشــت.  فرحزاد 
گذر از دل یونجه زارهای باالدســت فرحزاد 
به مســیر یونجه زاری معروف شد. جاده ای 
خاکی و صعب العبور بــه طول 15 کیلومتر 
که از روستای فرحزاد آغاز می شد و زمینه 
و  چایخانه ها  کافه ها،  نخستین  شکل گیری 
اقامتگاه های زائــران را در این آبادی کهن 
فراهم کرد. اگرچه با ســاخت جاده جدید 
امامزاده داود)ع( در محدود کن و ســولقان 
چند دهه ای اســت که مسیر یونجه زاری از 
رونق افتــاده و آن کافه های قدیمی تعطیل 
شده اند اما خبرهای خوبی برای فرحزادی ها 
در راه است. به بهانه برگزاری نشست هایی 
برای احیا و بهسازی این مسیر خاطره انگیز، 
دفتر  مدیر  و  باغداران  سراغ شــورایاران، 
توسعه محله فرحزاد رفتیم و درباره جزئیات 

این طرح پرس وجو کردیم. 

حسن حسن زاده

خاطرات مسیر یونجه زاری 
زنده می شود

توسعه فرحزاد با احیا و 
بهسازی مسیر قدیمی 

امامزاده داود)ع( 
تعريض و بهسازی مسیر برای گردشگران، ورزشکاران 
و تأمین امکانات اولیه ای مثل پارکینگ عمومی و... نیز 

پیش بینی شده است.«

از احیای كافه ها تا فروش صنايع دستی
موســفیدان محله فرحزاد هنوز خاطره های کافه 
»آب زندگانی« و اتراق شبانه زائران امامزاده داود)ع( در 
اين کافه قديمی را فراموش نکرده اند. يکی از ده ها کافه 
پررونق اين مســیر خاطره انگیز که از زائران امامزاده، 
پذيرايی و معیشــت شــمار زيــادی از اهالی قديمی 
فرحزاد را هم تأمین می کردند. اگرچه سال های زيادی 
از تعطیلــی اين کافه و ديگر کافه های قديمی فرحزاد 
می گذرد اما بهسازی اين مسیر قديمی گامی مهم برای 
احیای اين کافه ها و اشــتغالزايی بــرای جوانان امروز 
فرحزاد اســت. احمديه از همکاری نهادهای مختلفی 
مانند سازمان نوسازی شــهرداری، شوراياری فرحزاد 
و شــورای باغداران محله برای احیای اين 
مسیر و فراهم کردن زمینه های اشتغالزايی 
برای گروهی از اهالی محله می گويد: »يکی 
از مهم تريــن ارکان طــرح احیای مســیر 
امامزاده داود)ع( ظرفیت های اقتصادی آن 
برای اهالی محله است. با احیای اين مسیر 
قديمی و ورود ورزشکاران، طبیعت گردان، 
گردشــگردان و کوهنــوردان چرخه مالی 
تازه ای در فرحزاد ايجاد می شود. در باغ های 
برای  اين مســیر، ظرفیت هايی  حاشــیه 
کمپ زنی و شب مانی گردشگران و ورزشکاران و کسب 
درآمد برای باغداران وجــود دارد. از طرفی خانه های 
قديمی و ســنتی در فرحزاد هســت که مالکان آنها 
آمادگــی خود را برای تبديل اين خانه ها به اقامتگاه و 

توسعه بوم گردی در محله اعالم کرده اند.«
بهسازی مسیر قديمی امامزاده داود)ع( زمینه های 
درآمدزايی ديگر ظرفیت های اين محله قديمی را نیز 
فراهم خواهد کرد. فرحزاد از اقوام و مهاجران مختلفی 
میزبانی می کند که هرکدام صنايع دســتی مخصوص 
به خــود را دارنــد. احمديه ادامه می دهــد: »در اين 
طرح، مسیر گردشــگری و زيارتی امامزاده داود)ع( از 
میدان فرحزاد آغاز می شود و با گذر از مسیر تاريخی 

يونجه زاری به امامزاده داود)ع( می رسد. در اين مسیر 
فرصتی برای اســتقرار غرفه های فروش صنايع دستی 
اقوام مختلف فرحزاد هم فراهم می شود. مسئله ای که 
به معیشت بســیاری از بانوان سرپرست خانوار محله 

کمک می کند.«
 

توسعه اقامتگاه های موقت در باغ ها
يکی از ويژگی های طبیعی مسیر قديمی امامزاده 
داود)ع( وجود باغ های توت، گردو، شاتوت، گیالس و... 
است؛ بیش از 3۰۰ باغ سرسبز که در روزگار رونق اين 
مسیر با کافه ها و اقامتگاه های موقت، از زائران امامزاده 
میزبانــی می کردند. در طرح احیای مســیر امامزاده 
داود)ع( باغداران هم آمادگی خود را برای بهسازی اين 
مسیر اعالم کرده اند. »مهدی بهشتی« نماينده شورای 
با غداران فرحزاد می گويد: »در دوران رونق اين مسیر، 
باغداران میوه های فصل مثل گیالس، شــاتوت، گردو 
و... را به زائران و گردشگران می فروختند. خوشبختانه 
هنوز هم نسل جوان فرحزاد و فرزندان باغداران قديمی 
اين محله به باغداری مشــغول  هستند و برای احیای 
آن کافه هــای قديمی انگیزه دارند.« باغداران مســیر 
امامزاده داود)ع( امیدوارند احیای اين مسیر مقدمه ای 
شــود برای زنده کردن نام روستای قديمی يونجه زار. 
بهشــتی ادامه می دهد: »در مسیر امامزاده داود)ع( به 
محدوده ای می رسیم که به معدن سنگ مثقال معروف 
اســت. از اين نقطه گستره سبزی با بیش از 3۰۰ باغ 
نمايان می شــود که روزگاری روســتای يونجه زار نام 
داشــت. اگرچه در تقســیمات جديد روستايی به نام 
يونجه زار وجود ندارد اما باغداران قديمی امیدوارند با 
احیای اين مسیر نام اين روستا دوباره، زنده و مقدماتی 

برای توسعه امکانات آن فراهم شود.«

كوچ معتادان از دره فرحزاد
اگرچه طی سال های اخیر نام محله فرحزاد يادآور 
برخی آســیب های اجتماعی بوده است اما شوراياران 
يکی از نتايج مثبت احیا و بهســازی مســیر قديمی 
امامزاده داود)ع( را مقابله با اين آســیب ها می دانند. 
»مريم ســالمت« عضو شــوراياری فرحزاد می گويد: 
»بــا وجود تالش های شــوراياران، نیروهای انتظامی، 
شهرداری و نهادهای مختلف هنوز هم تجمع معتادان 
در رود دره فرحــزاد يکی از معضالت اساســی محله 
ماســت. کاهش حس امنیت در معابر نزديک روددره 
پــس از تاريکی هوا و ســرقت های  گاه و بیگاه لوازم 
خودرو در اين معابر يکی از پیامدهای وجود اين آسیب 
اجتماعی است. اما اجرای طرح بهسازی و احیای مسیر 
امامزاده  داود)ع( و ورود گردشــگران و طبیعت گردان 
بیشــتر به فرحزاد می تواند به حل اين معضل قديمی 

هم کمک کند.«

مژگان احمدیه
مدیر دفتر توسعه محله 

فرحزاد

کارگاه محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

شیوع كرونا با تعطیل شدن بســیاري از كسب و كارها و شركت ها 
همراه بود. خمسه هم كه فارغ التحصیل رشته معماري است از اين قاعده 
مستثنا نشد و به خانه نشیني اجباري تن داد. اما تفاوت آدم هاي خالق 
و ايده پرداز درست در  همین بزنگاه هاي تلخ كه زندگي سخت مي گیرد 
و چرخ روزگار بر وقف مراد نمي چرخد مشخص مي شود. به جاي اينكه 
كاسه چه كنم دست بگیرد، از اين فرصت خانه نشیني يا همان فرصتي 
كه ما هم همیشه منتظريم تا در خانه مان را بزند، استفاده كرد و دست به 
كار شد. مي گويد: »معماري رؤياي همیشگي من بود و همیشه خودم را 
در اين رشته و اين فضاي كاري مي ديدم كه به دنبال همین عالقه درس 
خواندم و مشغول شدم. وقتي زندگي طور ديگري چرخید و هر كدام از 
ما به نوعي مجبور شديم خودمان را با شرايط جديد وفق بدهیم، من هم 
به دنبال راهي براي گذراندن اين روزها بودم. از وقتي يادم مي آيد براي 
هديه دادن ترجیح مي دادم كار دست و هنر خودم باشد. يا حتي جعبه 
كادو و بســته بندي را متناسب باسلیقه و عاليق فردي كه مي خواستم 
به او هديه بدهم، درســت مي كردم. همه دوستان و اطرافیانم هم اين 
موضوع را مي دانستند و حتي از من مي خواستند كه جعبه كادو را براي 
آنها بسازم يا بسته بندي هديه را انجام بدهم. گاهي هم يك كارت پستال 

كوچك ضمیمه هديه مي كردم. براي تهیه اين وســايل هم همیشه از 
چیزهايي كه در خانه داشتم استفاده مي كردم و هیچ وقت خرج اضافه اي 
نمي تراشیدم.« همین روحیه خالقانه براي بهترين  استفاده از مواد دورريز 

باعث شد تا در جرقه كارآفريني در ذهن او زده شود. 

 بازآفريني  به جاي دور ريختني
و  آغــاز  كــرد  را در صفحــه مجــازي  كارآفرينــي  خمســه 
دست ســازه هايش را از اين طريق با ديگران به اشتراك مي گذارد. او 
مي گويد: »با پیشــرفت تكنولوژي اســتفاده از سي دي كم شده و ما 
مانده ايم و دنیايي از سي دي هايي كه براي ما مورد استفاده ندارد. اگر 
كمي حواسمان به محیط زيست باشــد، آنها را به غرفه هاي بازيافت 
الكترونیك تحويل مي دهیم. اگر كمي هم خالقیت داشته باشــیم كه 
مي توانیم با همین سي دي هاي به ظاهر به دردنخور دنیايي از وسايل 
كاربردي بسازيم. نقاشي روي سي دي يكي از معمول ترين كارهاست. 
ســاخت چراغ خواب يا زيرلیواني و انواع و اقســام ايده ها هست كه 
فقط با اين يك قلم وسیله به ظاهر دورريختني مي شود درست كرد. 
وقتي با اين ديد خالقانه به وسايل نگاه كنیم، ديگر چیزي براي دور 

ريختن نخواهیم داشت و همه چیز را به چشم بازآفريني مي بینم.« 

 دست سازه هاي بي تكرار
دست سازه هايي كه خمسه مي سازد را مي شود به نوعي منحصربه فرد 
نامید. از اين نظر كه هر نمونه اي را فقط يك بار و براي يك نفر مي سازد. 
در اين باره مي گويد: »وقتي مثاًل شــخصي ســفارش نگهدارنده موبايل 
مي دهــد و مي گويد دقیقًا همین را مي خواهم كه عكســش در صفحه 
مجازي است، اين توضیح را مي دهم كه هر سفارش مطابق رنگ و سلیقه 
سفارش دهنده ســاخته مي شود و كارها اصاًل مانند هم نیست.« گاهي 
اوقات سفارش دهنده ها خودشان وسیله اي كه ديگر كارايي ندارد، مثل 
تكه هاي چوب يك میز را به او مي دهند تا برايشــان چیز ديگري بسازد 
و آن تكه چوب هاي رنگ و رو رفته با نقاشــي دوباره به يك جا عودي 
زيبا تبديل مي شود: »من همیشه دوست داشتم وسايل و حتي لباسم 
تكراري نباشد. به همین دلیل دست سازه هاي تكراري درست نمي كنم. 
از ديــدگاه من ارزش بازآفريني به اين اســت كه منحصربه فرد و طبق 
سلیقه و نظر سفارش دهنده باشد. اگر بخواهم همه چیز را شبیه هم و 
تكراري بســازم به مراتب براي من راحت تر است. اما ديگر خالقیتي در 

كار نیست.«

 تلفیق هنر مدرن و سنتي
»تلفیق معماري مدرن با معماري اصیل ايراني يكي از موضوعات مورد 
عالقه من در دوران دانشــجويي بوده و هنوز هم هســت.« خمسه حاال 
تلفیق هنر مدرن و سنتي را در دست سازه هايش اجرا مي كند: »فرم هاي 
كاشیكاري، طرح هاي اسلیمي و... را با توجه به روحیات سفارش دهنده و 
رنگ هاي مورد عالقه اش به كار مي برم. سفارش دهنده ها هم وقتي مي بینند 
مي توانند نظر بدهند و سلیقه خود را بگويند، بیشتر استقبال مي كنند.« 
وقتي شكل و فرم دست سازه ها منحصربه فرد مي شود، اسم خاص خود را 
هم پیدا مي كند و به نام ســفارش دهنده عكس دست سازه ثبت مي شود. 
حاال ديگر جا كلیدي، نگهدارنده موبايل، جا عودي، گلدان، زير لیواني و... 

كه بازآفريني شدند براي خودشان اسم منحصربه فردي هم دارند. 

 آموزش براي عالقه مندان
كارآفرينــي با وســايل دور ريختني براي خمســه بــه درآمدزايي 
رسیده است. او حاال دانش و تجربه اش را با افرادي كه دوست دارند براي 
خود كسب و كار داشته باشند سهیم مي شود: »وسايل قديمي مثل كمد، 
میــز يا فرش قديمي در هر خانه اي پیدا مي شــود. در خانه ما هم اين 
وسايل در يك اتاق 2۰مترمربعي جمع شده است. براي بازآفريني نیازي 
نیســت كه كل طراحي مثاًل كمد را تغییر بدهیم. با يك تغییر خالقانه 
مي شود، هم كاربرد و هم ظاهر آن وسیله را عوض كرد. براي اين كار بايد 
سمباده زدن، تركیب رنگ و كار با ابزار و... را بدانیم. در صفحه مجازي 
اين موارد را با زبان ســاده آموزش مي دهم.« خمســه معتقد است كه 
همین كارهاي به ظاهر ساده كه هر كسي قدري از آن را مي داند، وقتي 
با يك ايده همراه مي شــود، كمك مي كند تا حال خوبي داشته باشیم: 
»حال خوب اين روزها كیمیاســت. بايد براي خلــق آن تالش كنیم. 
حال خوب هم مثل مهرباني وقتي با ديگران به اشــتراك گذاشته شود، 
چندين برابر مي شود. از طرفي وقتي حاصل كار دست و فكر خودمان را 
مي بینیم، انگیزه اي بیشتر براي خلق و بازآفريني پیدا مي كنیم. وقتي هم 
حالمان خوب باشــد، ايده هاي بهتري به ذهنمان مي رسد و به اصطالح 
اين چرخه حال خوب ادامه پیدا مي كند. فقط كافي است آستین همت 
را باال بزنیم.« او دوره هاي بازيابي مجازي را هم در سراي محله دزاشیب 

گذرانده است. 

  بیراه نیست كه مي گویند بهترین و كارآمدترین ایده ها در سخت ترین شرایط پدید آمده است. نمونه اش هم محله اي جوان ما 
كه كارآفریني و ایده پردازي را در اوج روزهاي خانه نشــیني كرونایي و در حالي كه همه درها را به روي خود بسته مي دید آغاز 
كرد. »عادله خمسه« ساخت وسایل كاربردي از دور ریختني ها را با رویكرد حفظ محیط زیست انجام مي دهد و این تفاوت، باعث 
اســتقبال از كارآفریني او شده است. خمسه مي گوید كه روزهاي سخت براي این اســت كه نگاه دیگري به زندگي و اطرافمان 

داشته باشیم. با او درباره دست سازه ها و كارآفریني در روزهاي كرونایي گپ زده ایم. 

راحله عبدالحسینی

گپ وگفت با کارآفرین جواني که 
دست سازه هاي منحصربه فرد مي سازد

داستان جدید دورریختني ها

یعني  بازآفریني كنیم  قرار اســت  حاال كه 
وسایل قدیمي، استفاده شده و به اصطالح دور ریز 
را جور دیگري ببینم و از آنها داســتاني جدید 
بسازیم، خوب است نگاه دوستدار محیط زیستي 
هم به آن اضافه كنیم. قدم گذاشتن در این راه 
اصاًل كار سختي نیست. آســان ترین قدم این 

است كه زباله هاي خشك و تر را جدا كنیم. بعد 
یاد بگیریم زباله هاي خشك را تفكیك كنیم و 
بعد هم با خشــك كردن زباله هاي تر و درست 
كردن خشكاله براي خوراك دام، هر كدام یك 
شهروند پسماند صفر باشــیم. دوست داشتن 

زمین و نجات زمین را وظیفه خودمان بدانیم.

دوستدار 
محيط زيست 
باشيم
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

ديوارهــاي ســیماني قديمــي، زمین 
خاكــي اختیاريه را از ديــد عابران پیاده و 
پنهان  اختیاريه  خودروهاي عبوري میدان 
كرده اند. اما از فراز ساختمان ها و برج هاي 
اطراف، زمین خاكي اختیاريه پیداست كه 
با همان شــمايل 7۰ سال پیش به حیات 
فلزي  تیرك هاي  مي دهد.  ادامه  نیم بندش 
هــر دو دروازه زنــگ زده، ســنگ ريزه ها 
خط كشــي زمین را بلعیده و پشت دروازه 

غربي زمین هم تكیه اي براي ايام عزاداري ســاخته 
شــده اســت. در روزگاري كه هر محله اي براي خود 
يك مجموعه ورزشــي كوچك يا دست كم يك زمین 
چمن مصنوعي دارد، فوتبال دوستان اختیاريه بايد به 
همین زمین خاكي بــدون امكانات دل خوش كنند. 
زمیني كه در ســايه بي توجهي نهادهاي مسئول، هر 
ســال مهجورتر مي شود تا شــايد سرنوشت غم انگیز 
ديگر زمین هاي خاكي شــمیران انتظارش را بكشد. 
»عباس ابهري« شــورايار محلــه اختیاريه مي گويد: 
»زمین خاكــي اختیاريه يكــي از زمین هاي  اصلي 
فوتبال در شــمیران بود. فوتبالیست هاي بسیاري از 
بازي در همین زمین خاكي به تیم ملي  و باشگاه هاي 
بزرگ كشــور رســیدند. حاال 15 ســالي است كه با 
توســعه زمین هاي فوتبال كوچك در ديگر محله ها، 
زمیــن خاكي اختیاريه از رونق افتاده و ورزشــكاران 
محله نگرانند مبادا آخرين ســنگر فوتبالیســت هاي 
محله هم به بــرج و مركز تجاري تبديل شــود.« با 
وجــود همه اين كاســتي ها، جوانان ديــروز و امروز 
محله خطرات و آسیب هاي بازي در اين زمین بدون 

امكانات را به جان مي خرند تا آخرين زمین 
خاكــي محله را حفظ كننــد. ابهري ادامه 
مي  دهد: »اختیاريه يك زمین خاكي ديگر 
هم داشــت كه به زمین نخســت وزيري يا 
المــپ معروف بود. حــاال آن زمین خاكي 

جاي خــود را به يك برج داده 
جوانان  و  پیشكســوتان  است. 
محله اگرچه به ناچار در زمین  
تمرين  محله ها  ديگــر  فوتبال 
مي كنند اما در هفته يكي دو ســاعت در 
زمین خاكي اختیاريه پا به توپ مي شوند 
تا آخرين زمین خاكي محله خالي نماند 

و از دست نرود.«

روزگار ناخوش آخرين زمین 
خاكي شمیران

يكــي از ويژگي هاي محلــه اختیاريه 
 ـ  رســتم آباد رواج سنت حسنه وقف در 
ايــن محله و وجود واقفــان بزرگي مثل 
مرحوم »حاج آخوند خراساني« و مرحوم 
»حاج علي محســنیان« است كه هنوز 
هم نامشان به واسطه موقوفه هاي فراوان 

میان اهالي اختیاريه  ـ  رســتم آباد زنده است. سنت 
وقف در اين محله زمینه ســاز وقــف باغ ها و امالك  
بسیاري شــد كه زمین خاكي اختیاريه هم نمونه اي 
از رواج اين ســنت حسنه در محله اختیاريه به شمار 
مي رود. اگرچه اين زمین موقوفه  بیش از 7 دهه زمین 
فوتبال چند نسل از جوانان اختیاريه بود و ملي پوشان 

بسیاري را هم به فوتبال ايران معرفي كرد 
اما پیشكسوتان فوتبال اختیاريه بي توجهي 
متولــي وقف را عامل اصلي كمبود امكانات 
و از رونــق افتادن آن مي دانند. »محمدرضا 
شــريفي« يكــي از اهالي محلــه اختیاريه 
مي گويد: »ايــن زمین خاكي 
كــه حــدود 5 هزار مترمربع 
از ملك  دارد بخشي  مساحت 
كه  اســت  بزرگ تري  موقوفه 

حدود 17۰ ســال پیش توسط 4 برادر 
وقف شد. در گذر زمان، ديگر بخش هاي 
آن زمیــن موقوفه به خانــه ، آپارتمان، 
مدرســه و... تبديــل شــد. از آن ملك 
موقوفه بیش از 7۰ ســال است كه تنها 
همین زمین خاكي براي استفاده اهالي 

باقي مانده است.« 

هیچ زمین ورزشي ديگري 
نداريم

به تدريج با توسعه شهر و از بین رفتن 
بســیاري از زمین  هاي خاكي شمیران، 
نگراني ها درباره از بین رفتن تنها زمین 
فوتبال اختیاريه هم بیشتر شد؛ به ويژه وقتي كه زمین 
خاكي »نخست وزيري« ديگر زمین خاكي محله جاي 
خود را به يك برج سر به فلك كشیده داد. از تشكیل 
زنجیره انساني براي حفظ تنها زمین خاكي اختیاريه 
چند ســالي مي گذرد و هنوز هم اهالي، ورزشكاران و 
پیشكســوتان فوتبال اختیاريه نگران از دســت دادن 

تنها زمین فوتبال محله  هســتند. شريفي 
مي گويد: »وقتي خبر رســید قرار اســت 
در زمیــن خاكي اختیاريه يك ســاختمان 
تجاري ســاخته شــود، فوتبالیســت هاي 
جوان و پیشكســوت محلــه براي حفاظت 
از ايــن زمین خاطره انگیز زنجیره انســاني 
تشكیل دادند. صورتجلسه اي با امضاي همه 
حاضران و نماينــدگان محلي، تنظیم و به 
اداره اوقاف شــمیران به عنوان متولي وقف 
ارائه شــد تا تنها زمین فوتبال محله حفظ شــود. در 
وقفنامه اين زمین اشاره شده كه منافع آن بايد براي 
اهالي و برگزاري مراسم عزاداري اباعبداهلل الحسین)ع( 
در محله هزينه شود. در محله ما سرانه ورزشي پايین 
اســت و هیچ  زمین ورزشــي ديگري نداريم. اهالي 
محلــه از اداره اوقــاف كه متولي ايــن زمین موقوفه 
اســت مي خواهند شرايط را براي احیاي زمین خاكي 

اختیاريه و توسعه امكانات آن فراهم كند.«

تالش براي احیاي زمین
اختیاريه  فوتبالیست هاي پیشكسوت  شوراياران و 
قدم هايي هم بــراي احیاي زمین خاكــي اختیاريه 
برداشــته اند. رختكــن كوچك ضلع غربــي و لوازم 
ورزش همگاني كه در ضلع شــرق اين زمین خاكي  
نصب شــده، نمونه اي از تالش ورزش دوستان محله 
براي حفــظ اين زمیــن خاطره انگیز اســت. ابهري 
از پیگیري هــاي شــوراياران مي گويــد: »خواســته 
شــوراياران، فوتبالیســت ها و پیشكســوتان ورزش 
اختیاريه، تشــكیل يك هیأت امنا براي اين زمین با 

حضور نماينــدگان محلي و نماينده اي از اداره اوقاف 
شــمیران به عنوان متولي اين زمین وقفي اســت. با 

تشــكیل هیئت امنا امكان توسعه اين 
زمین، استفاده نظام مند از آن و تشكیل 
چند مدرسه فوتبال و حتي درآمدزايي 
وجــود دارد؛ درآمدهايي كــه مي تواند 
صرف نگهداشــت زمین شــود. هرچند 
با پیگیري شــوراياري و پیشكســوتان 
محله، شــهرداري ناحیــه يك رختكن 
كوچكي در گوشــه اي از زمین ساخت 
اما بهسازي و توسعه امكانات اين زمین 
نیازمند همكاري متولي آن يعني اداره 
اوقاف شمیران است.« عالوه بر آمادگي 
شهرداري براي تأمین بخشي از امكانات 
زمین خاكي اختیاريه، شوراياران پیگیر 
چمن كــردن اين زمین از فدراســیون 
فوتبال هم بوده اند. ابهري ادامه مي دهد: 
»براي تحقق هدف احیاي زمین فوتبال 
اختیاريه، از فدراسیون فوتبال هم براي 
چمــن كردن زمین درخواســت كمك 

كرديم. فدراســیون و اداره كل ورزش اســتان تهران 
همكاري براي نصب چمن مصنوعي در زمین خاكي 
اختیاريه را بــه صدور مجوز از ســوي متولي زمین 

مشروط كردند.«

جاي سنگ، سرنگ جمع مي كنیم
زمین خاكي اختیاريــه كه روزگاري نه چندان دور 
محل اجتماع فوتبالیست هاي اختیاريه و ديگر محله هاي 

شــمیران بود، روزگار خوشي را سپري نمي كند. اهالي 
مي گويند كه گاهي پشــت حصار سیماني و در زواياي 
پنهان اين زمین خاكي، بزم شبانه معتادان 
به راه مي شــود. »رضا محموديان« يكي 
ديگر از جوانان فوتبالیست محله مي گويد: 
»وقتــي زمین خاكي اختیاريه هنوز رونق 
داشت و میزبان مسابقات مختلف شمیران 
بود، قبل از برگزاري هر مسابقه سنگ هاي 
درشت را از زمین جمع مي كرديم تا كسي 
آسیب نبیند. اما حاال جاي سنگ هاي ريز 
و درشت، بايد از روي زمین سرنگ جمع 
كنیم. متولي زمین را بــه حال خود رها 
كرده و خبري از نگهبان نیست. شب هاي 
تابستان معتادان و زباله گردها چهارگوشه 
زمین را به زباله داني و محل مصرف مواد 
مخدر تبديل مي كنند. حاال دغدغه اصلي 
جوانان محله فقط خاكــي بودن زمین و 
نبود امكانات نیست. كیسه هاي كوچك و 
بزرگ زباله و حتي وجود سرنگ هاي آلوده 
نگراني ديگري براي پا به توپ شــدن در 
اين زمین است.«  ابهري مي گويد: »عالوه بر آسیب هاي 
اجتماعي، منظره نامناسب اين زمین در خیابان اصلي 
محله عامل ديگري است كه لزوم احیا وبهسازي آن را 
بیشــتر مي كند. از طرفي، اختیاريه با حدود 1۰۰هزار 
نفــر جمعیت، هیــچ زمین فوتبــال ديگــري ندارد. 
نوجوانان، جوانان و پیشكســوتان محله مجبورند براي 
يك جلسه تمرين از زمین هاي لويزان و چیذر استفاده 

كنند؛ زمین هايي كه فاصله زيادي با اختیاريه دارد.«

 جوانان و پیشكسوتان فوتبال اختیاریه 
از روزگار ناخوش زمین خاکي محله مي گویند

از نفس  افتاده ها
  وقتي خبر مي رسید تیم اختیاریه قرار است در زمین خاكي محله به مصاف تیم فالن محله شمیران برود گوش 
تا گوش زمین پر از تماشــاگر مي شد. از كودك و نوجوان تا موسفیدان محله، تمام هفته را به انتظار مي نشستند تا  
آخر هفته از راه برسد و تیم اختیاریه رقیب سنتي و سرسختش را شكست بدهد. آن وقت بود كه بساط كري خواني 
حسابي جور مي شد و اهالي محله، پیروزي تیم محله شان را به رخ طرفداران تیم بازنده مي كشیدند. اگرچه خاطره 
آن كري خواني ها و مسابقات پرشور و هیجان هنوز در ذهن اهالي قدیمي محله زنده است اما افسوس كه این خاطرات 
شیرین در چند دهه پیش جا مانده اند. حاال زمین خاكي اختیاریه با كمترین امكانات ممكن، در حصار ساختمان هاي 
اطراف به حال خود رها شده و هرازگاهي شاید میزبان جمعي از جوانان فوتبال دوست شود. جوانان اختیاریه و به ویژه 
پیشكسوتاني كه از همین زمین به پیراهن تیم ملي فوتبال رسیده اند نگران سرنوشت زمین خاكي محله  هستند؛ 
زمیني كه طي سال هاي اخیر چند باري زمزمه ساخت مركز تجاري و... در آن به گوش رسید و حاال تنهاتر از همیشه 
به مأمني براي آسیب هاي اجتماعي تبدیل شده است. سري به محله اختیاریه زدیم و در گفت وگو با اهالي، شورایاران 

و جمعي از پیشكسوتان فوتبال اختیاریه به مشكالت این زمین خاطره انگیز پرداختیم. 

حسن حسن زاده

زمين خاكي 
اختياریه كه حدود 

5 هزار مترمربع 
مساحت دارد 

بخشي از ملك 
موقوفه بزرگ تري 

است كه حدود 170 
سال پيش توسط 4 

برادر وقف شد

خواسته اهالی 
اختياریه، تشكيل 

یك هيئت امنا 
براي این زمين با 
حضور نمایندگان 

محلي و نماینده اي 
از اداره اوقاف 

شميران به عنوان 
متولي این زمين 

وقفي است

از  بســیاري  پاتوق  اختیاریه  خاكــي  زمین 
ملي پوشان پیشكســوت ایران بود؛ بازیكناني كه 
از همین زمین خاكي به باشــگاه هاي حرفه اي و 
پیراهن تیم ملي ایران رســیدند و براي جوانان 

فوتبال دوســت ایــن محله هــم گام هاي 
مؤثري برداشــتند. »مهدي دینورزاده« 

ایران كه سابقه  پیشكســوت فوتبال 
بازي در تیم ملي و باشگاه هاي پاس و 
شاهین تهران را در كارنامه  ورزشي پر و 

پیمانش دارد، یكي از همان پیشكسوتان 
است كه شــانه به شانه اهالي اختیاریه براي 

حفظ این زمین خاطره انگیز تالش كرده اســت. 
دینورزاده از پیشــینه زمین خاكــي اختیاریه و 
جایگاه آن در ورزش شــمیران مي گوید: »زمین 
خاكي اختیاریه از دوران كودكي من و حتي سال ها 
پیــش از آن پاتوق تیم هاي فوتبال شــمیران و 
برگزاري مسابقات دوره اي محله هاي شمیران بود. 
این زمین خاكي حتي از زمین فوتبال قیطریه كه 
امروز به ورزشگاهي با امكانات مناسب تبدیل شده 
است هم سابقه و قدمت بیشتري دارد. بازیكنان 
سرشناسي مثل برادران سلیمي، برادران عابدیني، 
برادران نوروزي، غالمحسین نوریان، حسن روشن، 
امیر مرزوقي، مهدي رضابیگي،  عباس موسیوند، 
علي كرم سوري، حســین ضرابي، اصغر حاجیلو 
و... از بازي در همین زمین فوتبال رشــد كردند و 

به تدریج به تیم ملي و باشگاه هاي مطرح كشور 
معرفي شــدند.«  دینورزاده روزگاري را به خاطر 
دارد كه تیرهاي چوبــي زمین خاكي اختیاریه را 
با تیرهاي فلــزي كه از زمین رهبر میدان نوبنیاد 
آوردنــد تعویض كردنــد؛ روزهایي كه زمین 
خاكي اختیاریه براي برگزاري یك مسابقه 
تمام عیــار و كري هاي تمام نشــدني 
فوتبالیست هاي محله هاي شمیران همه 
چیز داشــت. اما این روزها حال زمین 
دینورزاده  نیست.  اختیاریه خوب  خاكي 
از تالش پیشكســوتان و اهالي محله براي 
حفظ این زمیــن خاطره انگیز مي گوید: »حاال كه 
بســیاري از محله هاي تهران حداقل یك زمین 
چمن مصنوعي دارند، زمین قدیمي و خاطره انگیز 
اختیاریه به حال خود رها شــده اســت. اگرچه 
فوتبال،  پیشكســوتان  و  شورایاران  پیگیري  با 
شهرداري براي تجهیز زمین پا پیش گذاشت ولي 
ظاهرا مشــکالتی در اوقاف وجود دارد. اگر زمین 
خاكي اختیاریه هنــوز در محاصره آپارتمان ها و 
برج هاي اطراف دوام آورده، نتیجه حضور و حمایت 
اهالي و پیشكسوتان فوتبال اختیاریه است. اهالي 
و جوانان ورزشــكار محله تا امروز این زمین را با 
چنگ و دندان حفظ كرده اند تا به سرنوشت دیگر 
زمین هاي خاكي شمیران مثل زمین هاي نوبنیاد، 

حسن آباد زرگنده، دروس و... دچار نشود.«

با وجود بازي در تیم هاي دارایي، تهران جوان 
و رسیدن به پیراهن تیم ملي ایران، هنوز خاطرات 
پا به توپ شدن در زمین خاكي اختیاریه را به یاد 

دارد. »غالمحســین نوریان« پیشكسوت 
محبوب محلــه اختیاریه كــه الگوي 
فوتبالي و اخالقي چند نسل این محله 
اســت از اهمیت زمین خاكي اختیاریه 
مي گوید:  فوتبال شمیران  مسابقات  در 

» هر سال حداقل 3 دوره مسابقه بزرگ با 
حضور همه تیم هاي شمیران در این زمین برگزار 

اختیاریه چند ویژگي مهم داشت.  مي شد. زمین 
نخست جمعیت زیاد اختیاریه ـ رستم آباد و شمار 
زیاد فوتبالیست هاي محله بود كه به چنین زمیني 
نیاز داشتند. همچنین موقعیت مكاني و دسترسي 
مناســب به دیگر محله ها، زمین خاكي اختیاریه 
را به پاتوق تیم هاي دیگر تبدیل كرد. اســتقبال 
از زمیــن اختیاریه آنقدر زیاد بــود كه بچه هاي 
اختیاریه هم باید براي بــازي در این زمین نوبت 
مي گرفتند. زیر تیغ آفتاب یا سرماي زمستان هم 
محال بود ساعتي این زمین خالي باشد.« نوریان 
هم شانه به شــانه دیگر پیشكسوتان اختیاریه 

چند نسل از جوانان فوتبالیست محله را در همین 
زمین فوتبال تمرین داده است: »من معلم بودم و 
دانش آموزانم را براي زنگ ورزش به زمین خاكي 
اختیاریه و زمین نخست وزیري مي آوردم. از 
میان همان دانش آموزان فوتبالیست هاي 
بسیاري به تیم هاي مطرح رسیدند. حاال 
نخست وزیري  زمین  كه  سال هاســت 
به برج تبدیل شده و اهالي نگران تنها 
زمین فوتبال محله اند. متأسفانه طي چند 
مرحله خبر ساخت وســاز در این زمین به گوش 
اهالي رسید  و حتي زماني شنیدیم قرار بود این 
زمین به مركزي براي تعمیرات اتوبوس هاي شركت 
واحد تبدیل شود. من و دیگر پیشكسوتان محله 
آماده ایم كه در صورت همكاري اداره اوقاف و دیگر 
نهادهاي مسئول، دوباره زمین اختیاریه را احیا و 
مدارس فوتبال را راه اندازي كنیم. براي حفظ تنها 
زمین فوتبال اختیاریه همیشــه در كنار اهالي و 
پیشكسوتان این محله هستیم. جوانان ورزشكار 
محله بــه این زمین فوتبال نیاز دارند. من و دیگر 
پیشكسوتان از مسئوالن مي خواهیم براي حفظ و 

احیاي این زمین کمک کنند.«

زمين اختياريه را با چنگ و دندان حفظ كرده ايم

دوباره مدارس فوتبال را احيا مي كنيم

 15
سالي است كه با توسعه زمين هاي 

فوتبال كوچك در دیگر محله ها، 

ق افتاده و 
زمين خاكي اختياریه از رون

ورزشكاران محله نگرانند مبادا آخرین 

سنگر فوتباليست هاي محله هم 

به برج و مركز تجاري 

تبدیل شود

محمدرضا شریفی
از اهالی محله اختیاریه

عباس ابهري
شورایار محله اختیاریه
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مناطق   1   کاسب محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

بزنگاه هايی كه بهبوديافته ها را كالفه می كند
تالش های رضاســلطانی در فرمانیه همیشه هم 
به نتیجه مطلوب نمی رســد و بارها شاهد برگشت 
دوباره معتادان به ســمت مصرف مواد بوده است. 
با اين حال دســت از تالش برنمی دارد. 2۰ ســال 
است که افراد مختلف را از هم محله ای تا مهاجری 
کــه اتفاقی گذرش به او افتاده از اعتیاد نجات داده 
اســت. او می گويد: »در بین افراد معتادی که برای 
تــرک به آنها کمــک کرده ام، هر قشــری از مردم 
به چشــم می خورند. از دکتــر و مهندس تا دزد و 
خالفکاری که تصمیم گرفته اند زندگی ســالمی را 
در پیش بگیرند. افراد در مســیر ترک يا بعد از آن 
همچنــان نیاز به راهنمايــی و کمک دارند. همین 
معتادانی که تــرک کرده اند، به ديگــر افراد برای 
بهبود کمــک می کنند. ما گاهی کــه به خدماتی 
مثل پزشــکی و کارهای ديگر نیاز داريم به ســراغ 

همیــن افراد می رويم و از آنهــا کمک می گیريم.« 
شمار افرادی که زندگی آنها را از ورطه اعتیاد نجات 
داده از دســتش در رفته است. با اين حال افرادی 
را هم ســراغ دارد که بعد از ترک دوباره به سمت 
اعتیاد کشیده شده و زندگی خود را نابود کرده اند: 
»ما هــم تجربه های موفق داشــتیم و هم ناموفق. 
افــرادی بودند که بعــد از يکی دو ســال ترک يا 
حتی بیشتر، دوباره به سمت مواد کشیده شده اند. 
افرادی هم در اين راه جان خود را از دست داده اند 
و اعتیاد باعث مرگشان شده. من فکر می کنم کسی 
که بهبوديافته اســت، همیشــه به کمک نیاز دارد. 
تنگناهايی در زندگی هســت که ممکن است آنها 
را خسته و ناامید کند و دوباره به مصرف مواد پناه 
ببرند. نخستین راه اين مشکالت حرف زدن است. 
من با جان و دل به حرف ها و مشکالتشــان گوش 
می کنم. آنها را راهنمايی می کنم و دلیل مشــکل 

ســال ها کمک به افــراد معتاد بــرای بهبود، او 
را از نزديک با مشــکالت آنها آشــنا کرده اســت. 
بهبوديافته های زيادی در مســیر ترک و بعد از آن 
به ســراغش می آيند تا از او مشــورت بگیرند و اگر 
در کارشــان گرهی به وجود بیايد، روی کمک های 
رضاسلطانی حساب می کنند. گوش شنوايی دارد و 
با حوصله پای حرف هايشــان می نشیند. گاهی هم 
برای حل مشکالتشان آنها را نزد پزشکان و افرادی 
که بتوانند مشــکل را برطرف کنند می فرســتد. او 
می گويد: »تنها چیــزی که از يک معتاد می خواهم 
اين اســت که تمايل به ترک داشــته باشد. هرچه 
ســال های اعتیاد فرد بیشتر باشــد و بیشتر زمین 
خورده باشــد، راحت تر می تواند ترک کند. آنها را به 
کمپ معرفی می کنم و هوايشــان را دارم. دوره های 
کمپ 21 روزه اســت و بعد از پاکی، اگر نیاز به کار 
يا جايی برای ماندن داشــته باشــند سعی می کنم 
برايشان کاری انجام دهم.« بزرگ ترين مشکل افراد 
معتاد بعد از بهبــود را بیکاری می داند؛ معضلی که 
باعث می شود دوباره بی انگیزه شوند و لغزش کنند. 
از خانواده هــا و جامعــه می گويد که بــه فردی که 
اعتیاد را ترک کرده است اعتماد نمی کنند و همین 
بی اعتمادی برای آنها مشــکالت زيــادی به وجود 
می آورد: »در بین افرادی که برای ترک کمکشــان 
کرده ام افرادی باسابقه طوالنی مصرف وجود دارند. 
از طرفی افرادی را می شناسم که 17 سال يا بیشتر، 
از زمان ترکشــان می گذرد. هر فرد معتاد شــرايط 
خاص خود را دارد و بايد با آنها متناسب با وضعیتی 
که دارند تعامل کنیم. حتی برخی که می دانم ممکن 
اســت از طرف خانواده پذيرفته نشوند يا مشکالت 
ديگر داشته باشند را مدتی پیش خودم نگه می دارم 
و در گلخانه دستشان را به کاری بند می کنم.« گاهی 
هم با صبوری با خانواده هايشان حرف می زند تا آنها 
را برای برگشت به خانه و جمع خانواده راضی کند: 
»گاهی از همسرم می خواهم که با مادر يا همسر فرد 
بهبوديافته حرف بزند. بســیاری از آنها ممکن است 
زن و زندگی داشــته باشــند و اغلب طالق گرفته و 
جدا شده اند. اما حتی اگر امکانش فراهم باشد برای 
ازدواج و برگشــت دوباره آنها به زندگی مشترک پا 

پیش می گذارم.«

گلفروش قدیمی محله دزاشیب حامی افرادی است که 
می خواهند مصرف موادمخدر را کنار بگذارند

دعوت به
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  بزرگ شده محله دزاشیب و فرمانیه است. اهالی محله او را با گلخانه سرسبز و پرورش 
گل و گیاهش می شناسند. »تقی رضاسلطانی« 62 ســاله از کاسبان و اهالی دزاشیب 
سال هاست که وقت و درآمد خود را برای کمک به افراد آسیب دیده جامعه کمک می کند؛ 
افرادی که پا در راه اعتیاد گذاشته اند و حاال برای ترک کردن نیاز به حمایت دارند. بیش 
از 20سال اســت که افرادی که تمایل به ترک دارند را به کمپ های ترک اعتیاد معرفی 
می کند و بعد از پایان دوره 21 روزه کمپ هم هوایشان را دارد تا به زندگی برگردند. شمار 
آدم هایی که در این سال ها کمک کرده از دستش در رفته است. او می گوید: »هر فردی 
که درگیر اعتیاد می شود زندگی خودش و خانواده اش را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین 

دلیل نجات هر فرد معتاد از این دام، نجات یک خانواده است.«  

مرضیه موسوی

را ريشــه يابی می کنیم. مثاًل ممکن است فردی به 
سراغ شما بیايد و بگويد مدتی است بی خواب شده. 
شايد شما به او داروی مســکن توصیه کنید. ولی 
من برای فردی که درگیر اعتیاد بوده و ترک کرده 
هرگز چنین چیزی توصیه نمی کنم. در عوض سعی 
می کنم به او گوش دهم. بفهمم چیســت که ذهن 
او را درگیر خود کرده و چطور می توان آن مشــکل 

را حل کرد.«

آدم های امنی برای بهبوديافته ها باشیم
آگاه نبودن جامعه از شرايط روحی و جسمی فرد 
دارای اعتیاد را بزرگ ترين مشــکل سر راه معتادان 
بــرای برگشــت به زندگــی دوباره خــود می داند؛ 
مسئله ای که باعث می شــود خانواده های اين افراد 
به جای اينکه بخواهند در جريان بهبود فرزند خود 
قــرار بگیرند، ترجیح می دهنــد از آن بی خبر و دور 
باشــند. بعد هم که عضو تازه بهبوديافته خانواده به 
خانه برمی گردد با مشکالت تازه ای مثل بی اعتمادی 
و ســرزنش خانواده روبــه رو می شــود: »يک فرد 
بهبوديافته نیــاز به اعتماد و پذيرفته شــدن دارد. 
اغلــب اين افــراد ترجیح می دهنــد در میان ديگر 
بهبوديافته هــا زندگی کنند تــا اينکه در کنار ديگر 
افراد باشند. اعتماد به نفس مواجه شدن با جامعه ای 
که قباًل در آن زندگــی می کردند را ندارند. دلیلش 
هم اين اســت که جامعه رفتار درســت با اين افراد 
را نمی شناســد. اگر فرد سابقه اعتیاد خود را پنهان 
نکند، با فرض اينکه صاحب شغلی شود معمواًل مدام 
از طرف باالســری خود پايیده می شود که دست از 
پا خطا نکرده باشــد. يا مورد ســرکوفت و سرزنش 
قرار می گیرد و مدام اين جمله برايش تکرار می شود 
که تو قرار اســت به زودی مصرف را از سر بگیری و 
نمی توانی همیشــه پاک بمانی. همه اين 
کلمه ها و حرف ها تأثیر خود را روی فرد 

بهبوديافته می گذارد و باالخره او را کالفه می کند. به 
همین دلیل اين افراد ترجیح می دهند از محیط های 
قبلی دور شوند. در حالی که اگر مردم رفتار درست 
را آموزش ببینند افــرادی که مواد را ترک کرده اند 
هم می توانند مثل همــه ما در جامعه، زندگی و در 

کنارشان احساس امنیت کنند.«

افرادی كه مواد را ترک كرده اند می توانند 
مثل همه ما در جامعه، زندگی كنند و در 

كنارشان احساس امنيت كنيم.

زندگی دوباره

چهره محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

»ساعت 7 صبح تا 6 بعدازظهر همراه همسن 
و ســاالنم در زمین تنیس امجديه بوديم، توپ 
جمع می کرديم و 5 ريال دستمزد می گرفتیم. 
در آن ســال ها 5 ريال خیلی ارزش داشت. در 
طول يــک روز حدود 25 ريال جمع می شــد 
که اين پول را برای کمــک خرج به پدرانمان 
می داديم که اغلب در همان ورزشگاه به کارهای 
باغبانی، ســرايداری و... مشغول بودند.« اکبری 
با مــرور خاطرات دوران کودکــی خود که در 
ورزشگاه شهید شیرودی )امجديه سابق( سپری 
شده اســت، زندگی در اين محل را اصلی ترين 
عامل برای شــروع عالقه اش به ورزش می داند: 
»پدر من از کارکنان ورزشــگاه بود و در همان 
ورزشگاه هم زندگی می کرديم. بعدها با خواهر 
و برادرانــم صديقه، رضا، حســین و ابراهیم و 
چند نفر از بچه های ديگــر به صورت حرفه ای 
در رشــته تنیس مدال کسب کرديم. عیسی و 
محرم خدايی، حبیب صالح، شــیرزاد اکبری، 
حســن و علی مدنی از بهترين بازيکن ها و هم 
دوره ای های من بودند. از همان 7 ســالگی که 
به عنوان توپ جمع کــن به زمین می رفتیم با 
تنیس آشنا شــديم. آنقدر با عالقه و با جديت 
ورزش می کرديم کــه در نوجوانی جزو نفرات 
برتر در رشته تنیس شديم. سر کالس مدرسه 
فقط منتظر تمام شدن ساعت درس بودم. زنگ 
که می خورد بالفاصله دنبال تنیس می رفتم. به 
همین دلیل تا 7کالس بیشــتر درس نخواندم. 
همه هوش و حواسم به بازی تنیس بود. تنیس 
را از 7 ســالگی شــروع کردم و در 14 سالگی 
قهرمان کشور شــدم. اين مدال آوری به مدت 
طوالنی 12 يا 13 سال ادامه داشت و اين مقام 
را در کشــور و آسیا حفظ کردم. 15 ساله بودم 
که همراه 2نفر ديگر از بازيکن ها نوذر ويسی و 
نعمت نعمتی)روحشان شاد( برای دوره آموزش 
3 ماهه به امريکا اعزام شــديم. اين آموزش ها 
خیلی به افزايــش مهارت من در تنیس کمک 
کرد. وقتی به ايران برگشتیم تیم قوی در سطح 
آسیا داشــتیم که می توانســتیم در مسابقات 

خودی نشان دهیم.«
اکبری متولد سال 1324 است و سابقه 6۰ 
سال تجربه در بازی تنیس دارد. وقتی صحبت 
از پرهزينه و الکچری بودن اين ورزش می شود 

با مقايسه اين روزها نسبت به سال های جوانی 
و نوجوانی اش می گويد: »در دوره ما بحث مالی 
مطرح نبود. عشقمان فقط تنیس بود. فدراسیون 
به ما که عضــو تیم ملی بوديم اجــازه می داد 
فقط روزی يک ســاعت شاگرد داشته باشیم و 
بتوانیم از راه مربیگری درآمدی کســب کنیم. 
اما امروز همه دنبال مربیگری هستند. آموزش 
تنیس را فقط برای کسب درآمد دنبال می کنند 
تا بتوانند شــاگرد داشته باشــند. کسی دنبال 
قهرمانی و شرکت در مسابقات نیست. در همین 
نیاوران اگر بخواهید زمین با مربی اجاره کنید 
بايد حداقل 4۰۰ هزارتومان برای يک ســاعت 
بپردازيد. پس می توان گفت به ورزشی الکچری 
تبديل شــده اســت و مربیگری اش هم درآمد 
خوبی دارد. باشگاه های خصوصی تنیس کاری به 
استعداديابی ندارند. هدفشان تأمین هزينه های 
اجاره ســالن اســت. متأســفانه هیئت ورزش 
شــمیرانات هم توجهی به ورزشــکاران قديم 
ندارد و از تجربه و مشاوره آنها استفاده نمی کند. 
تنیس رها شده و مديريت درستی نیست. فقط 
صحبت کنیم و از تجارب اســتفاده نکنیم چه 
فايده ای دارد؟ اگر از من بپرسید می گويم تنیس 

ما حال خوبی ندارد.« 

 بعد از 20 سال راه باشگاه را گم كردم 
دارنــده 2 مــدال طال، 2 نقــره و يک برنز 
آســیايی ســال 1369 به دلیل دلسرد شدن 
و بی توجهی مســئوالن به اين ورزش ايران را 
تــرک می کند و به آلمان می رود مهاجرتی که 
2۰ سال طول می کشد: »سال 1369 به تنیس 
توجه نمی کردند. هیچ کس حتی سراغی از من 
نمی گرفت و نمی گفت تقی حالت چطور است؟ 
من که دوست داشــتم از تجربه ام در آموزش 
اســتفاده کنم، برای ســفر به آلمان رفتم. در 
آلمان با يکی از دوســتان ايرانی ام تنیس بازی 
می کردم. يکی از آلمانی ها که عضو باشــگاهی 
بود ســراغم آمد و از من برای بازی در باشگاه 
دعوت کرد. آن زمان 47 ساله بودم. قبول کردم 
به شــرط مربیگری با باشــگاه همکاری کنم. 
آنها هم که مهارت مرا در بازی ديدند موافقت 
کردند. همکاری من 2۰ سال ادامه پیدا کرد. با 
اينکه شرايط مالی خوبی برای من فراهم کرده 

بودند ولی دلتنگ زندگی در ايران شــدم. دلم 
برای همه جا تنگ می شد؛ برای بازار تجريش، 
کوه، مردم و دوستان و... وقتی بعد از 2۰ سال 
به ايران آمدم و به باشــگاه قديمی تنیس در 
نیاوران رفتم راه باشگاه را گم کردم. خبری از 
ساختمان های قديم نبود و بافت کوچه ها تغییر 
کرده بود. انگار وارد محله ای ديگر شــده بودم. 
نیاوران در گذشــته زمین هــای خاکی زيادی 
داشــت. يکی از تفريحات اهالی رفتن به اين 
زمین ها و تماشــای مسابقات فوتبال و والیبال 
بود. در شــمیران قديم پرنــده پر نمی زد. زيبا 
بــود. االن هم زيبايی ديگری دارد. به عقب که 

نمی توانیم برگرديم. بايد راه درست را برويم.«

 قبل از كرونا 
 هر روز به تجريش می رفتم

»قبــل از کرونا روزی نبود کــه دلم هوای 
بازار تجريش را نکند.« اکبری که سال هاســت 
در نیاوران زندگــی می کند تجريش را يکی 

از خاطره انگیزتريــن و بهترين محله های 
شــمیران می داند و می گويد که اگر کرونا 
نبود هر روز به تجريش می رفت: »وقتی به 

تجريش می روم حس و حال خوبی پیدا 
می کند. قدم زدن دربازار تجريش حال 
آدم را خوب می کند. کوه، چهره های 
آشنا، قهوه خانه ها و بالل فروشی ها و... 
از ديدنی های تجريش اســت. اصاًل 
همین شلوغی بازار تجريش هم خوب 

است. جوان که بودم و تجريش هم خلوت 
بود، دور میدان را شــايد 1۰دور می زدم. از 

بوســتان نیاوران تا تجريش پیــاده می رفتم و 
حالم خوب می شــد. حتی دوستان آلمانی ام را 
که به ايران می آينــد به تجريش می برم. چند 
سال پیش يکی از دوستانم را دعوت کردم که 
برای تعطیالت کريسمس به ايران بیايد. گفتم: 
تو که همه جای دنیــا را رفته ای يکبار هم به 
ايران بیا. حتمًا وسايل اسکی را هم بیاور. تعجب 
کرد که مگر ايران برف دارد! مگر کوه دارد! آن 
سال آمد و 5 سال پیاپی ديگر هم برای اسکی 
در شمشــک به ايران آمد. 3 سال بعدش هم با 
همســرش آمد. باور نمی کرد که طبیعت ايران 

اين قدر زيبا باشد.«

  14 ساله بود که قهرمان تنیس کشور شد. شرکت در تمرین های مختلف و کسب مدال در مسابقات کشوری و آسیایی »  تقی اکبری« را 
به چهره ای شناخته شده در این رشته ورزشی تبدیل کرد. اکبری با تجربه 60 ساله ای که از بازی در این رشته ورزشی دارد اکنون در سالن 
یکی از ورزشگاه های تنیس نیاوران چند ساعت در هفته را به تمرین این ورزش می پردازد. او معتقد است که نه تنها به ورزش تنیس بهایی 
داده نمی شود بلکه از تجربه پیشکسوتان این رشته هم استفاده نمی شود و اکنون تنیس به یکی از ورزش های الکچری و پرهزینه تبدیل 

شده است. با او درباره فعالیت حرفه ای اش گفت وگو کرده ایم. 

شهره كیانوش راد

خاطره بازی با »تقی اکبری« پیشكسوت تنیس

نگاهمان باید تغییر کندتوپ جمع کنی که قهرمان آسیا شد
اکبری معتقد است که اگر بخواهیم به 

تنیس به چشم قهرمانی بنگريم بايد 
نگاهمان تغییر کند. او که اکنون بازی 

تنیس يکی از تفريحات اصلی او به 
شمار می آيد می گويد: »اگر بخواهیم 
جوانان به ورزش ترغیب شوند بايد 

مشکل را ريشه ای حل کرد. در اختیار 
قرار دادن امکانات ورزشی با هزينه 

کم، استعداديابی و کمک به جوانان و 
نوجوانان مستعد و استفاده از تجارب 

پیشکسوتان می تواند به درخشش 
استعدادهای ورزشی در تنیس کمک 

کند. اگر نگاهمان به ورزش فقط 
به عنوان راهی برای کسب درآمد باشد 

در تربیت و پرورش قهرمان ورزشی 
موفق نخواهیم شد.«

سال 1355- فینال مسابقات تنیس آسیا 
ورزشگاه شهید شیرودی)امجدیه(

سال 1355- تمرین تنیس تقی اکبری همراه با فرزندش 
ورزشگاه شهید شیرودی)امجدیه(
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امضا
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا
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تصحیح

ساعت                      امضا
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امضا
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

نخســتین مجموعه از مستندهای ايرانگرد 1۰ 
ســال پیش از تلويزيون پخش شد. ماجرای شروع 
ساخت اين مستندها قصه عجیبی دارد که از زبان 

جواد قارايی می شنويد: 
همراه گروهی کوهنــورد به گردنه ديزين رفته 
بودم. مشغول کوهپیمايی و لذت بردن از طبیعت 
بودم. ناگهان با اينکه هدفون در گوشم بود صدای 
مهیبی شنیدم. ديدم که از باالی کوه برف شکسته 
شــد و حجم بزرگی از برف به سمتم حرکت کرد. 
نمی توانســتم حرکت کنم. میخکوب شــده بودم. 
توده بزرگ برفی به سمت من آمد بدون اينکه من 
بتوانــم قدم از قدم بردارم. من از شــدت هیجان و 
اضطراب می خنديدم. بهمن به من رسید و حجمی 
از بــرف مرا دربرگرفت. در چشــم بر هم زدنی در 
عمق يکی دو متری برف فرو رفتم. سکوت عمیقی 
بــود. همچنان وضعیت برايم جالــب بود. با خودم 
گفتــم چقدر ايــن حادثه می تواند جالب باشــد. 
 بعد به خــودم گفتم خب کم کم بايد بلند شــوم. 
دســت و پايم را تــکان دادم. هیچ حرکتی نکردم. 
فکر کردم اصاًل زوری به خرج نداده ام. بیشتر تالش 
کردم. اين بار با تمام قدرت و وجودم ســعی کردم 
بلند شوم. اما يک میلیمتر هم تکان نخوردم. بدنم 
داغ شــده بود. اما خودم را نباختم. امکان داشــت 
به صورت عمودی يا افقی در برف باشم. گفتم بهتر 
است فرياد بزنم. فرياد کشیدم هیچ صدايی نشنیدم. 
تاريک بود. نفس کشــیدن سخت شده بود. حس 
می کردم در برف فريز شده ام و امکان تکان خوردن 
ندارم. يــادم آمد افرادی که زيــر بهمن می مانند 
فرصت کمی برای زندگی دارند. کمبود اکســیژن 
و له شــدن زيــر بهمن و ضربه خوردن و آســیب 
ديــدن بر اثر آن می تواند داليل مختلفی برای اين 
مرگ باشــد. فکر کردن به اين موضوع مرا غمگین 
می کرد. از خدا کمک خواســتم. گفتم نمی خواهم 
به اين شکل بمیرم. و بیهوش شدم. در واقع مردم. 

اما با تمام وجود از خدا خواســتم که نمیرم و زنده 
بمانم. آن باال همه همراهانم جان سالم به در برده 
بودند. کســانی که بیرون بودند نمی توانستند مرا 
در اقیانوس برف پیدا کنند. يکی اتفاقی آمد سراغ 
جايی که من بودم و گفت اينجا را بگرديم. شــروع 
به کندن زمین کردنــد. هنوز بدنم داغ بود که مرا 
پیدا کردند. برای اينکه من به دنیا برگردم به صورتم 
می زدند. من با يکی از اين ســیلی ها از مرگ بیدار 
شدم. ديدم همه بچه ها باالی سر من هستند. فکر 
می کــردم خوابم برده. گفتــم: برويم. مربی گفت: 
چیزی نیســت تو زنده مانده ای. گفتم: يعنی چی؟ 
نمی فهمیــدم چه می گويند. بچه هــا گفتند: تو از 
مرگ نجات پیدا کرده ای. مرگ را جلو چشمم ديده 
بــودم. به ياد اين افتادم که من مــرده بودم. باورم 
نمی شد. گفتم: مگر می شود؟ امکان ندارد! می گفتم: 
من مرده بودم. بعد ديگر ســکوت کردم. بعد از نیم 
ساعت بچه ها هنوز داشتند تالش می کردندکه مرا 
از آن زير بیرون بیاورند. باورم نمی شد زنده بمانم. 
15 دقیقه زير بهمن مانده بودم. شــايد فقط يک 
دقیقه هوشیار بودم. از زير بهمن زنده بیرون آمدم. 
تــا چند ماه بعد از اين اتفاق من منزوی بودم. خدا 
بــه من فرصت ديگری داده بود و آن اتفاق زندگی 
مرا کاماًل تغییر داد. آنجا بود به اين نتیجه رسیدم 
که بايد دنبال عالقه مندی هايم باشم. برای اينکه از 
عمری که خدا به من داده اســت درست استفاده 
کنم بايد دنبال چیزی می رفتم که دوستش داشتم. 
آپارتمانی داشــتم که فروختم و نخستین قسمت 
ايرانگــرد را تولید کردم. اين  کاری بود که من بايد 
برای خودم و برای اســتفاده درست از عمرم انجام 
می دادم. من عاشق ايران و طبیعت ايران بودم و اين 
کار کوچک را به خاطر کشورم انجام دادم. بعد هم 
ايرانگرد عالقه مندان خود را پیدا کرد و من توانستم 
مجموعه های ديگری از اين مستند را تهیه کنم تا 
همه مردم با زيبايی های ناشناخته ايران آشنا شوند. 

ماجرای تولد ایرانگرد

 جواد قارایی، مستندساز ایرانگرد 
از دغدغه هایش می گوید

ایران را دوست داشته باشیم
  »جواد قارایی« را با مســتندهای ایرانگردی می شناسیم؛ برنامه های تلویزیونی که گوشه هایی از طبیعت ایران را که پیش از این 
کمتر کسی آن را دیده و شناخته بود به نمایش می گذاشت. مستندساز محله سوهانک طی سال های گذشته بیشتر از آنکه در خانه 
و محله خود زندگی کرده باشــد به روستاها و مناطق بکر و دورافتاده گوشه و کنار کشور سفر کرده است. می گوید آنقدر که وجب 
به وجب سواحل چابهار را می شناسد، محله و کوچه ای را که در آن زندگی می کند نمی شناسد. قارایی و مستندهایش به دنبال دور 
کردن تمرکز زندگی و گردشگری و اقتصاد از کالنشهرهاست. به گفته او نوروز امسال به دلیل شیوع کرونا و به تعویق افتادن برنامه های 

ساخت مستند، ایرانگرد نخواهیم داشت و احتمااًل با چند ماه تأخیر سری جدید این مستند از تلویزیون پخش خواهد شد.  

مرضیه موسوی

صدايــش قطع و وصــل می شــود. می گويد صدها 
کیلومتــر از خانه و محله اش دور شــده تا خــود را به 
هرمزگان برساند. مشغول فیلمبرداری جديدترين سری 
مستند ايرانگرد اســت. قارايی مستند جديد ايرانگرد را 
در حالی می ســازد که بســته های ماسک و الکل هم به 
وسايل کوله اش اضافه شــده. خاطره ابتال به کرونا طی 
ماه های گذشته هنوز در ذهنش تازه است. می گويد: »من 
و چند نفر از عوامل تولید مستند ايرانگرد به کرونا مبتال 
شــده بوديم. برای همین ترس از ابتال بیشــتر از قبل با 
ماست. با اين حال نمی توانیم کار را نیمه کاره رها کنیم. 
مدام از الکل و ماسک استفاده می کنیم. رعايت بهداشت 
در حالی که آدم در ســفر است کار ســاده ای نیست.« 
مســتندی که پخش آن به نوروز ١4٠٠ نمی رسد اما با 
2، 3 مــاه تأخیر از تلويزيون پخش خواهد شــد. قارايی 
می گويد: »شیوع کرونا برنامه های ساخت مستند را کمی 
به تعويق انداخت. به همین دلیل پخش ســری جديد 
ايرانگرد به نوروز امســال نمی رسد. اين روزها همراه تیم 
ايرانگرد سخت مشغول کار تولید در هرمزگان هستیم.«

توجه به مناطق كمتر ديده شده
بیــش از هر جــای ديگری، دلش برای روســتاها و 
طبیعت بکری که در ســال های گذشــته به آن ســفر 
کرده تنگ می شود؛ بیشــتر از تهرانی که سال ها در آن 
خانه داشــته و آنجا بزرگ شــده است. قارايی می گويد: 
»زندگــی در کالنشــهرها با زندگی در روســتا يا میان 
عشــاير تفاوت زيادی دارد. من زندگی در اين مناطق را 
بیشــتر از کالنشهرها دوست دارم. به همین دلیل هم با 
مردم اين مناطق ارتباط بیشتری می گیرم. ارتباط من با 
تهران به خانه مان در سوهانک خالصه می شود و کارهای 
روزمره ای که مثل همه مردم بايد در ترافیک و شــلوغی 
انجام دهم.« او تمرکز امکانــات و جمعیت در تهران را 
ويژگی منفی تهران می داند و قصد دارد با مســتندهايی 
که می سازد به شناخته شدن ظرفیت های هر منطقه از 
کشور کمک کند. قارايی می گويد: »مستندهای ايرانگرد 

از مناطق کمتر ديده شده ايران حرف می زند؛ نقاطی که 
حتی ممکن اســت مردم آن استان هم آشنايی چندانی 
با زيبايی هايش نداشته باشند. به همین دلیل تا به حال 
مستندی درباره تهران نساخته ام. البته کوه های شمیران 
طبیعت بسیار زيبايی دارد که هر وقت در تهران باشم و 

دلم برای طبیعت تنگ شده باشد به آنجا می روم.«

توچال را دوست دارم
توچال، منطقه گردشگری مورد عالقه قارايی در 
تهران اســت که اگر پنجشنبه و جمعه ای در تهران 
باشــد حتمًا ســری به آن می زند. او می گويد: »فکر 

می کنم مردم تهران کوه های شــمیران و به خصوص 
توچال را چندان جــدی نگرفته اند. اين را از مواجه 
آنها با اين منطقه کوهستانی می توان فهمید. خوب 
به خاطر دارم که برای کوهنوردی و استفاده از هوای 
تازه کوهستان به توچال رفته بودم. ناگهان طوفان و 
برف ســنگینی همه جا را فرا گرفت. طوری که هیچ 
ردپايی روی برف ها باقی نمی ماند. راه را گم کرده و 
در شرايط بسیار سختی بوديم. در نهايت از مسیری 
خودمان را به پايین قله رســانیدم که اصاًل مســیر 
مناسبی نبود. ممکن بود در اين صعود جانمان را از 

بــود: »زمانی کــه تصمیم گرفتیم به اين روســتايیان 
بزهای مولد بدهیم کرونا در ايران شــايع شــده بود. به 
دلیل شــیوع کرونا اجازه انتقال حیوانات از روستايی به 
روستای ديگر را نداشتیم. به همین دلیل بايد اين بزها 
را در سیستان و بلوچستان پیدا می کرديم و به مناطق 
روســتايی می برديم. پیدا کردن اين بزها و جمع آوری 
آنها از مناطق مختلف بســیار کار سختی بود. اما ديدن 
نتیجه اين کار طی هفته های گذشته خستگی آن روزها 

را از يادم برد.«

دست بدهیم و گرفتار بوران و سرمازدگی شويم. بعد 
از رسیدن به نقطه ای امن، وقتی فهمیديم که از چه 
مسیر خطرناکی پايین آمده ايم بسیار تعجب کرديم 
و ترســیديم. آن روز شــايد اگر من و هم تیمی هايم 
امکانــات و تجهیزات کمتری به همراه داشــتیم يا 
آمادگی کمتــری برای صعود داشــتیم ممکن بود 
جانمان را از دست بدهیم. خیلی از ما فکر می کنیم 
چون کوه های شمیران کوه هايی نزديک به محدوده 
شهری تهران هستند، صعود به آن هم چندان دشوار 

نیست و آن را دست کم می گیريم.«

دغدغه حفظ طبیعت
از روستاهايی می گويد که مردمش حتی سرويس 
بهداشــتی و حمــام ندارند. به همیــن دلیل تأمین 
زيرساخت های اين روســتاها را با کمک مردم آغاز 
کرده است . قارايی می گويد: »با 6۰۰ میلیون تومان 
توانستیم برای چند روستا جاده بسازيم ؛ با اين پول 
در تهران حتی يک واحد خانــه نقلی هم نمی توان 
خريد. اين مقايســه را بــرای اين انجــام دادم که 
بگويم چقدر تمرکز ثروت و امکانات در کالنشــهرها 

دردسرهای حمل بز
چند وقتی اســت که انجمن نیــک ورزی ايرانیان را 
راه اندازی کرده تا با کمک های خّیران به توسعه مناطق 
محروم، کمک و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. از 1۰ 
سال پیش که مستندســازی برنامه ايرانگرد را آغاز کرد 
راهش به روستاها و مناطق محرومی از کشور افتاد که از 
اولیه ترين امکانات محروم بودند. قارايی درباره اين انجمن 
يک ســاله می گويد: »در طول سفر به روستاها و مناطق 

مختلف کشــور از نزديک با محرومیت ها و مشکالت 
مردم در اســتان هايی مثل خراسان جنوبی و 

سیستان و بلوچستان و کرمان و...
مواجه شــدم. ديدم که مردم زيادی 
در اين مناطــق از امکانات اولیه مثل 
بــه داشــت و آمــوزش و کار و آنچه 
حــق و در خــور آنان اســت محروم 
هســتند. از طرف ديگــر در همین 
مناطــق ظرفیت های بســیار زيادی 
در زمینــه گردشــگری و کارآفرينی 
و... وجود دارد. يک  ســال پیش بود 
که تصمیم گرفتم انجمن نیک ورزی 
ايرانگــرد را راه اندازی کنم تا به کمک 
مردم شــرايط زندگی در اين روستاها 
را بهتر کنیم.« فعالیت های اين انجمن 
در هر روستا و منطقه ای به ويژگی های 
آن منطقه بســتگی دارد. ساخت جاده و 
مدرسه، حفر چاه، اشتغالزايی و کمک به 
کسب درآمد گوشــه ای از اين فعالیت ها 

به روســتاها ضربه زده است. من تالش می کنم اين 
فاصلــه را کمتر کنم.« کمک به رونق گردشــگری 
پايــدار در روســتاهای کشــور يکــی از مهم ترين 
هدف هايی اســت که در انجمن نیک ورزی ايرانگرد 
دنبال می کند. اما به دلیل شــیوع کرونا فعاًل اجرای 
بسیاری از برنامه های آن را متوقف کرده است. با اين 
حال فروش صنايع دســتی را کمــک خوبی به رونق 
کسب و کار در اين روســتاها می داند. قارايی عالوه 
بر اينها دغدغه های محیط زيســتی هم دارد و آن را 

طی سال های گذشته است. او می گويد: »يکی از کارهايی 
که در انجمن نیک ورزی ايرانگــرد انجام داديم تهیه بز 
مولد برای روســتاهای محروم بود. اهالی اين روستاها به 
دلیل مشــکل مالی امکان خريد دام را 
نداشــتند. ما اين بزها را به دســت 
روستايیان می رســانديم تا از شیر 
آنها استفاده کنند. گرچه اين بزها به 
دست صاحبانشان امانت هستند اما 
بره هــای آنها متعلق به همان خانواده 
است و می توانند از آن نگهداری کنند. 
حــدود ۸ ماه پیش بود که ما اين 
بزها را برای روستاهای سیستان 
و بلوچستان تهیه کرديم. چند 
هفته پیش که دوبــاره به اين 
منطقه سر زده بوديم ديدم که 
بســیاری از اين بزها بارور شده  
و بره های تعدادی شان به دنیا 
آمده انــد. اين يکی از بهترين 
خبرهايی بود که طی ماه های 
و حاصل  شــنیديم  اخیــر 

تالشمان در انجمن بود.«
بزهای  کــردن  پیــدا 
مولــد و انتقــال آنها به 
از  روســتايی  مناطــق 
کارهايی  پردردسرترين 
اســت کــه در ماه های 
گذشته ســراغش را گرفته 

می توان از حرف هايش در مســتندها يا محتوايی که 
در فضای مجازی تولیــد می کند هم فهمید. قارايی 
می گويد: »من در کنار معرفی جادبه های گردشگری 
بــه فکر اين هســتم که فرهنگســازی الزم در اين 
مناطق ايجاد شــود. فضای مجازی اين روزها جايی 
از کشــور را ناشناخته نگذاشــته است. اما آنجه من 
در ويديوها و مستندها دنبالش هستم اين است که 
اين فضاها را در حالــی معرفی کنم که از چگونگی 

مراقبت از اين طبیعت هم صحبت کرده باشم.«
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استاد نادرعلي درباره تأثیري 
که این آثار روي مخاطب دارد 
مي گوید: »امیدوارم مخاطب 
بعد از بازدید از نمایشگاه، 
شهرش را بیشتر دوست 
داشته باشد. محله هاي شلوغ 
و عجله براي اینکه به کارهاي 
روزمره برسیم، این فرصت را 
از ما گرفته که با تأمل و دقت 
به زیبایي هاي شهر نگاه کنیم. 
نقاشي ها تلنگري است که با 
دقت بیشتري به محله مان 
نگاه کنیم. در پس این عمیق 
نگریستن حتماً میل و اشتیاقي 
هم براي بیشتر دانستن و 
آشنایي با تاریخ و هویت محله 
در ما شکل مي گیرد.«

تابلوي نقاشي از کوچه هاي قدیمي جماران،  براي مخاطب شاید کمي ناآشنا به نظر برسد. خانه قدیمي 
و زیبایي که حاال دیگر نشاني از آن نیست. نادرعلي مي گوید: »درست یک ماه بعد از اینکه نقاشي من 
تمام شد، آن خانه را خراب کردند و جایش برج ساختند. « او نقاشي را از استادان صاحب نام آموخته 

اما بهترین مربي خود را طبیعت مي داند. 

سال هاست نقاش هم محله اي با ابزار نقاشي و بوم و سه پایه به محله هاي شمیران و تهران مي رود تا 
سوژه هایش را پیدا کند: »بیشتر مردم مرا مي شناسند. از شهر ري و عودالجان و چاله میدان تا جماران 
و گالبدره. از اینکه بخشي از محله شان را روي بوم مي بینند، خوشحال مي شوند.« نادرعلي آرزو دارد که 
زیبایي تهران را ببینیم و در پي کشف آن باشیم. براي دیدن این آثار در روزهاي آخر سال باید به باغ 
فردوس بروید. عمارت داخل بوستان قلمستان باغ فردوس تا 15 اسفند ماه ساعت 10 تا 17 میزبان 
شماست. 

نادرعلي مي گوید: »زمان زیادي را در محله هاي عودالجان و سنگلج تهران گذراندم تا اماکن قدیمي 
آنجا را نقاشي کنم.« برخي از آثار نقاشي او مستنداتي از اماکن و خانه هاي قدیمي است که براي 

یاد کردن آنها فقط باید به نقاشي ها یا خاطرات ریش سفیدان مراجعه کرد: »در نقاشي، حس نقاش 
بي واسطه روي تابلو مي آید و هیچ پرسپکتیوي دستخوش تغییر نمي شود. اما در عکاسي، پاي دوربین 

وسط است. به همین دلیل تابلوي نقاشي از محله ها بیشتر روي مخاطب اثر دارد.«

فقط هم محله اي هاي ما نیستند که نقاش میانسال را با کوله پشتي و بوم و سه پایه  نقاشي اش دیده اند 
که چطور ساعت ها پشت در یک خانه قدیمي نشسته و قلم مي زند. او براي نقاشي از خانه هاي قدیمي، 

باغ ها و سردر خانه هایي که دیگر نیست، به کوچه پسکوچه هاي تهران سرك کشیده. به همین دلیل به او 
»نقاش شهر« مي گویند. بماند که براي نقاشي عمارت هاي قدیمي به یزد و کاشان و شهرهاي دیگر هم سر 

زده است. 

 نقاشي ها ما را مي برد به روزگاري كه تهران را با درختان چنار و آواز گنجشككانش مي شناختیم. روزگاري 
كه با حوض فیروزه اي وسط حیاط، درهاي چوبي و كلون، سكوهاي پیرنشین و سالم و علیك همسایه ها 
این قدر بیگانه نشده بودیم. »حسن نادرعلي« با 41 تابلوي نقاشي از گوشه و كنار پایتخت روایت دیگري 
از تهران دارد؛ تهراني كه هنوز صداي آب قنات در جوي هایش شنیده مي شد. نقاش هم محله اي بیش از 

3دهه است كه در تجریش زندگي مي كند و نمایشگاه نقاشي اش را در باغ فردوس برگزار كرده  است.  

راحله عبدالحسینی 

نقاش هم محله اي بخشی از معماری ناب تهران
را روي بوم آورده است که کمتر به آن توجه کرده ایم

سفر به تهران چشمنواز 
با قلم مو

دل
 عا

منا
ا: 

س ه
عک

 چه شــد کــه تصمیم 
آن  بفروشید؟  قصه  گرفتید 

هم مجازی. 
وقتی ويروس کرونا به جان 
عزيز مردم شــهر، کشور و 
جهان رخنه کرد و تنهايی 
به ســراغ مردم آمد، ايده 
هم  قصه فروشــی  صفحه 
ســراغ من آمد. از دوســت 
صحبت هايشان  در  آشــنا  و 
دنبال  همــه  کــه  فهمیــدم 
ســنگ صبور می گردند. چون 
از وجــود ويروس کالفه شــده 
بودند. بنابراين ياد قصه »سنگ 
صبور« افتادم. يکی از دوستانم 
به خارج کشور مهاجرت کرد و 
تنهايی فرصت زندگی شاد  غم 
را از او گرفته بود. بنابراين من و دوستانم تصمیم 
گرفتیم عروسکی برای او بسازيم که درون دلش 
ســنگ صبوری برای شنیدن حرف های او دارد. 
اين بود که ايده عروســک سنگ صبور به ذهنم 
خطور کرد و به مــرور از طريق صفحه مجازی 
اينســتاگرام فعالیت مغازه قصه فروشی مجازی 
آغاز شــد. يعنی از همین پارسال. روز به روز با 
سفارش مشتريان مواجه شديم و به همان نسبت 
هم بر تعداد و تنوع عروســک ها اضافه شــد. در 
واقع می توان گفت بعد از آنکه به تعداد مشتريان 
اضافه شــد، درآمدزايی و کارآفرينی فکرمان را 
قلقلــک داد و بــا بهره گیری از الگــو قصه های 
کهن خارجی ماننــد هری پاتر با برنامه ريزی به 
دنبال درآمدزايــی و ايجاد جريان فرهنگی قدم 
گذاشتیم با اين تفاوت که هدف ما 
معرفی و  ترويــج قصه های کهن 

ايران شد. 
 مشــتریان قصه ها بیشتر 

چه کسانی هستند؟ 
بزرگســاالن  حقیقــت  در 
مشــتريان  و  طرفــداران 
عروســک  پروپاقــرص 
شده اند  صبورم  ســنگ 
دلیــل  مهم تريــن  و 
آنکه صــادق هدايت 
داســتانی درباره اش 
بر  عالوه  و  نوشــته 
ضرب المثلــی  آن 
صبور  ســنگ  از 

بین عوام شــهره اســت و همین باعث شــد تا 
عروسکش جای خوبی بین عالقه مندان باز کند 
و بیــش از انتظارم مورد اســتقبال قرار گرفت 
و میزان اســتقبال را از افزايــش تعداد اعضای 
صفحــه و خريد بیش از يکبار مشــتريان برای 
بســتگان متوجه شــده ام. گروه ديگر طرفداران 
عروســک هايم کــودکان و نوجوانان هســتند. 
بچه ها همیشــه با عروسک های ســاده ارتباط 
بهتــری می گیرند. عروســک هايی که ســاده 
و نــرم باشــند. بنابراين تصمیــم گرفتم برای 
عروســک ها لوازم جانبی مثل روسری، پیراهن، 
کفش و کیف بســازم تا کودک بتواند با تعويض 
لباس های عروســک را با خــودش به مهمانی و 
حتی تختخوابش ببرد. کودکان بیشــتر طرفدار 
عروسک افسانه های ايرانی ننه سرما و عمو نوروز 

هستند. 
 کسب و کار در فضای مجازی با رویکرد 
فرهنگــی در جامعه را چگونــه ارزیابی 

می کنید؟ 
فعالیــت در فضای مجــازی را به طور جدی 
حدود يک ســال آغــاز کــرده ام. می توانیم از 
قرنطینــه خانگی و خريدهــای اينترنتی تجربه 
خوبی بسازيم. معتقدم اگر نیاز جامعه را بدانیم 
در هــر حوزه ای که قــدم بگذاريــم می توانیم 
موفق عمل کنیم. من سال هاســت که در حوزه 
داستان، افسانه و قصه ها مشغول فعالیت هستم. 
اما امسال سراغ ساخت شخصیت های افسانه ها 
رفتم. زمانی که کودکان ابزار قصه و عروسک ها 
را به دســت می گیرنــد و آن را لمس می کنند 
يعنــی بــه او اجازه رشــد داده ايــم. چون اين 
ارتباط هــا و تعامل ها برای کودکان يعنی زمینه 
رشــد و بزرگ شــدن را مهیا کرده ايم و به طور 
حتم در شخصیت و روحیه کودک انقالب هايی 
رخ خواهــد داد که تأثیــر آن را در آينده او در 
جامعه و پذيرفتن مســئولیت هايش مشــاهده 
خواهیم کرد. بنابراين نیاز جامعه امروز ما احیای 
افسانه ها و قصه های کهن است. کشورهای کهن، 
فرهنگ هــای کهن دارند. کشــوری که قصه و 
افسانه دارد يعنی سرزمینش فرهنگ غنی دارد. 
ارزيابی ام اين است که تکنولوژی به کمک  ترويج 
فرهنگ های کهن آمده و ما بايد از آن بهره الزم 

را ببريم. 
  ارتباط شما با فرهنگسراها و مکان های 
عمومی برای معرفی شخصیت های داستانی 

چگونه است؟ 
خوشــبختانه تعامل خوبی برقرار است. بارها 

در فرهنگسراهای مختلف شــهر برنامه داشتم. 
اما تنها گاليه ام اين اســت که اگر فرهنگســرا 
ســرای فرهنــگ اســت و بايد بــرای فرهنگ 
تالش کنــد چرا بــا جديت دنبال نمی شــود. 
چرا برگزاری برنامه هــای فرهنگی تداوم ندارد. 
خمیرمايه تأثیرگذاری يک شرط دارد و آن هم 
تداوم و اســتمرار با هدف است. امیدوارم شاهد 
روزی باشــیم که در همه مراکز عمومی شــهر 
و خانه هــا قصه ها و افســانه های ايرانی در قالب 
برنامه کودک، کتاب های رنگ آمیزی و داستان، 
پادکســت های صوتی و بازی های بچه ها شنیده 

و ديده شوند. 
عروســک  عنوان  تاکنــون چنــد   

ساخته اید؟ 
عروسک های زيادی ســاخته ام. البته غیر از 
عروســک محصوالت ديگری مثل در زنگ زده 
را هم ســاخته ام که اين قصه هم شــنیدنی و 
جذاب است. کاراکتر قصه های زيادی را تاکنون 
ســاخته ام که اگــر از روز اول از آنها عکاســی 
صــورت می گرفت مجموعه ام کامل می شــد و 
می توانستم از روی همان ها از مشتری سفارش 
بگیرم. بايد يک دوربین عکاســی حرفه ای تهیه 
کنم و آثارم را در معرض نمايش بگذارم. به طور 
حتــم تأثیر خوبی در نیل به اهدافم دارد. برخی 
از وسايل ساخت عروســک ها هم با پارچه های 
دورريز يا وســايل بازيافتی است. هريک از اين 
عروســک ها کتاب قصه هم دارنــد که در قطع 
خیلی کوچک همراهشــان به فروش می رسد و 
بزرگ ترها می توانند داســتان قصه را از کتابچه 

برای کودکان بازگو کنند. 
  برنامه شــما برای آینده چیست وچه 

کارهایی در حال ساخت است؟ 
ايــده ســاخت عروســک ديوها، فالســفه 
کالسیک، مشــاهیر و دانشــمندان ايرانی مثل 
ابوعلی سینا در ذهنم است. با اين تفاوت که در 
اين حوزه به دنبال تقلید از آثار ديگران نیستیم. 
ديوهــا در قصه متنــوع هســتند و خیلی هم 
شناخته شده نیســتند و اين يکی از پروژه های 
مهم اســت. بايد در حوزه اساطیر فعالیت هايی 
صورت بگیرد و برای نسل جديد از شاهنامه الگو 
تعريف کنیم و اجــازه ندهیم به الگوهای غريبه 
رو بیاورند. ديوها تنوع زيادی دارند. ما در اينجا 
می توانیم از شخصیت ديوهای قدرتمند، مهربان 
و ايثارگر اســتفاده کنیم. اين شخصیت سال ها 
در ذهن باقی می ماند. ديوها بهتر از کاراکترهای 

الگوهای خارجی است. 

 میــان آپارتمان های قد و نیم قد 
ستارخان،  خیابان  پرگره  ترافیک  و 
صدای زیگزاگ چرخ خیاطی کارگاه 
این  در  است.  مغازه قصه فروشی گم 
گره  با خالقیت  هنر دوزندگی  کارگاه 
خــورده و نقش و جانــی دوباره به 
ایرانی  قدیمی  افسانه های  و  قصه ها 
کارگاه و  آنکه  از  اینجا جــدا  داده. 
مغازه مجازی قصه فروشی است کنج 
خانه »لیال کفاش زاده« و عروســک 
افســانه های دوران کودکی مان هم 
اســت. بانویی که با تدبیر دســت، 
پا، تنپوش هــای گل و گلی و راه راه 
از جنــس تترون و کنــف برای تن 
پارچه ای عروســک می دوزد. سری 
با  تا  بانوی عاشق زدیم  این  به خانه 
اندیشه دارد  او درباره آنچه که در 

صحبت کنیم. 

هنوز »ننه سـرما« 
و »عمو نوروز« طـرفدار دارند

هنرمندی که عروسک هایش روایتگر قصه ها و افسانه ها هستند

زهرا كریمی

برای ساخت عروسک ها 
چقدر زمان صرف می کنید 
بستگی به نوع عروسک ها دارد. 

اما به طور میانگین بین 4 تا10ساعت زمان برای ساخت 
عروسک الزم است. گاهی برای برخی شخصیت ها مدت 

طوالنی در منابع جست وجو می کنم تا اگر قرار است شخصیتی 
در قالب عروسک متولد شود همه ویژگی ها را در ظاهرش 

نشان بدهم و مخاطب ارتباط خوبی بگیرد. 

عروسک های پرطرفدار مغازه قصه فروشی
قدیمی ترین عروسک عمونوروز و ننه سرما با 3سال سن

سنگ صبور یک ساله 
 نارنج وترنج یک ساله 

 ماه پیشونی 8ماهه

عکس نوشت
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معماری این خانه  روحت را جال می دهد
اين خانه مانند هر خانه ديگری نیست ؛ به نما و نوع معماری آن توجه کنید. امروزه مانند اين خانه 
در تهران کم است ولی يکی از آنها هنوز در محله الهیه، کوچه خزر نفس می کشد. »نرگس جمالی« 
کارشناس معماری می گويد: اين از همان خانه هايی است که با تماشای نمای بیرونی آن حال دلت 
رنگ می گیرد، چه برســد در آن روز را شب و شب را روز کنید. بازی پیش آمدگی و عقب رفتگی 
در حجم ساختمان آن را از يکنواخت بودن نمای ساختمان خارج کرده است و بیننده را کنجکاو 
می کنــد که زندگی در اين خانه چگونه می گذرد. فضايی در طبقه اول به عنوان حیاط و در طبقه 
دوم جزئی مفید برای اتاق و با ايجاد امنیت از هر طرف مشــرف به گذر اصلی محله اســت. هنوز 
تماشای خانه های آجر قرمز، تزيینات سنگ سفید و سیمان سفید تداعی معماری سنتی ما ايرانیان 

در دوره های مختلف است. 

 جشنواره »صالح« راهی 
 برای حضور رسانه 

در اماكن متبركه 
جشنواره بزرگ صالح با هدف به تصوير 
کشیدن برکات، توسل ها و عبادات در اماکن 
مقدس با حضور مسئوالن کشوری، لشکری 
و سازمان اوقاف از اوايل اسفند ماه در جوار 
مرقد مطهر امامزاده صالح)ع( تجريش آغاز 
به کار کرد. حجت االســالم احسان بی آزار 
تهرانی، مدير آستان امامزاده صالح)ع( درباره 
بخش های اين جشنواره فیلم کوتاه گفت: 
» اين جشــنواره در دو بخش فیلم کوتاه و 
مستند برگزار می شود. هنرمندان می توانند 
آثار خود را در قالــب فیلم های کوتاه 5 تا 
25 دقیقه ای و مســتند هايی تا 3۰ دقیقه 
تا اواســط ارديبهشت ماه ســال 14۰۰به 
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.« وی درباره 
به زمان برگزاری اختتامیه جشنواره گفت: 
»مراسم اختتامیه در خرداد 14۰۰ برگزار 
می شود که جوايزی بزرگ به ترتیب 3۰، 15 
و 1۰ میلیون تومان برای آثار برتر و نفرات 
اول تا سوم در نظر گرفته شده است. البته 
در صورت تــداوم محدوديت های کرونايی 
اختتامیه جشنواره به صورت مجازی برگزار 
می شود.«رســول صانعی دبیر جشــنواره 
هــم دربــاره محورهای جشــنواره گفت: 
» جشنواره صالح با محورهای سیره، نحوه 
شــهادت امامزاده صالح)ع(، تاريخ ساخت 
بقعه، کرامات حضــرت و تحلیل توحید و 
امامت و رابطه آنها با برکات عبادات برگزار 
می شــود. عالوه بر سه گروه طالب حوزه و 
علوم دينی و اســالمی، استادان دانشگاه ها 
و دبیران آموزش پرورش ديگر اقشار مردم 
هم می توانند در اين جشنواره شرکت کنند. 
در نظر داريم از 5 فیلمنامه مناسب جهت 
تولید حمايت کنیم. البته مستندهايی که 
از ســال 9۰ تاکنون ساخته شده اند حتی 
اگر در جشــنواره ديگری ارائه شده باشند 
هم می توانند در اين جشنواره شرکت داده 
شــوند.« آيت اهلل  جوادی آملی در اين باره 
گفت: » هنر آن اســت که انســان بتواند با 
آن بهشــت و جهنم را ببیند. انبیاء و اولیاء 
درجاتی دارند، ما که در کنار اين بقعه ها قرار 
داريم بايد بدانیم زيارت جامعه امام هادی)ع( 
بــه ما آموخته مزار امامان با مزارهای ديگر 
فرق دارد و آن برکاتی است که از حضور اين 
اماکن مقدس به ما می رسد.« عالقه مندان 

برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
با شــماره های ۰212274۸۰۰9 و 

۰91۰9199191 تماس بگیرند. 

خبر

تماشای حیات وحش در بوستان پردیسان

برای تست کرونا کجا مراجعه کنیم؟ 

اينجا موزه حیات وحش پرديسان است؛ موزه ای پر از گونه های گیاهی و جانوری جهان. مساحت 
داخلی اين موزه هزار و ۸۰۰ مترمربع در ضلع جنوبی بزرگراه همت واقع شــده اســت. اين موزه با 
توجه به اهمیت و ارزش تنوع زيســتی راه اندازی شده و کارشناسان برای تحقیقات، اطالع رسانی 
و آموزش برای گروه های مختلف ســنی و عالقه مندان به محیط زيست در اين موزه حضور دارند. 
اگر قصد آشــنايی با گونه های متنوع جانوران و گیاهان داريد اين موزه بهترين گزينه است. در اين 
موزه گونه هايی از جانوران به نمايش گذاشته اند که در نوع خود در ايران کمیاب و بی نظیر هستند 
مانند سیاه خروس، گور ايرانی، يوزپلنگ و میش مرغ. برای رفتن به اين موزه از بزرگراه همت غرب 

به شرق برويد و بعد از پل يادگار امام)ره( وارد الين کندرو و سپس بوستان پرديسان شويد. 

اجرای طرح غربالگری کوويد 19 در پايگاه های بهداشــت و سالمت و سراهای محله اين 
امکان را به شهروندان داد تا در اسرع زمان با مراجعه به نزديک ترين مراکز از مثبت يا منفی 
بودن جواب تســت کرونا مطلع شــوند. اين طرح از 15 آذر ماه آغاز شده و تاکنون در حال 

اجراست. در اين ستون با مراکز انجام طرح در مناطق يک، 2 و 3 آشنا می شويد. 
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میز گفت وگو
»علی رمضان زاده« مسئول 

ودبیر هیئت دوچرخه سواری شمیرانات 

دوچرخه سواری با تمرينات 
حرفه ای در پيست محلی مهرگان

مســئوالن طــی ســال های اخیر بــه ورزش 
دوچرخه و اســتفاده از آن در شــهر بیش از 
گذشــته توجه دارند و شرايط برای دوچرخه سواری 

بهتر شده است. 
در اين میان هیئت  دوچرخه سواری شمیرانات هم 
با همکاری شــهرداری منطقه يک در سرای محله 
تجريش به فعالیت های آموزشی در زمینه اين رشته 

ورزشی پرداخته است. 
»علــی رمضــان زاده« مســئول و دبیــر هیئــت 
تیــم  ســرمربی  و  شــمیرانات  دوچرخه ســواری 
دوچرخه ســواری اســتان تهران درباره برنامه های 
اين هیئــت  در ســرای محله می گويد: »پیســت 
بوســتان  در  شــده  طراحــی  دوچرخه ســواری 
مهرگان)طنــاب( در محله مینی ســیتی شــهرک 
نفت واقع شــده و 5کیلومتر پیست دوچرخه سواری 
دارد. اين پیســت با مشارکت شهرداری منطقه يک 
و هیئت  دوچرخه ســواری شمیرانات تجهیز شده و 
معمواًل همايش و تمرينات دوچرخه ســواری در اين 
مکان اجرا می شــود و از سال139۰ فعالیت خود را 

آغاز کرده است.« 
رمضان زاده درباره نحوه آموزش می گويد: »آموزش 
شــهروندان برای دوچرخه سواری و استعداديابی در 
اين حوزه برای  ترويج فرهنگ دوچرخه سواری است 
که برای افراد مبتدی 4جلســه، افراد نیمه حرفه ای 
۸ جلســه و افراد حرفه ای 36 جلسه در نظر گرفته 
شده است. طی ايام شیوع ويروس کرونا برنامه های 
آموزشــی و تمرينــی را برای اعضــا در صفحه های 
مجازی بارگذاری می کنیم. ســعی کرده ايم در اين 
دوران ورزشــکاران و عالقه مندان را رصد کنیم و با 
آنها در ارتباط باشــیم که مبادا از فعالیت ورزشــی 
عقب بمانند.« مسئول و دبیر هیئت دوچرخه سواری 
شــمیرانات می گويد: »اکنون قريب به 15۰نفر در 
حال آموزش هســتند. از سال 1394 تاکنون بیش 
از 5هزار نفر آمــوزش ديده اند. همچنین نزديک به 
2هزار نفر به صورت مســتقیم در مدارس فرزانگان، 
علم و ادب، ارشــاد، مدرســه غیرانتفاعی دخترانه 
ســارا، هنرســتان دخترانه مريم و مدرســه آرشام 
آموزش دوچرخه ســواری مبتدی 
را ديده انــد و حــدود 3هزار و 
5۰۰ نفر به طور غیرمســتقیم 
آموزش ديــده و ۸نفر نیز به 
دوچرخه ســواری  تیم 
راه  تهران  اســتان 
مقام های  و  يافته 
کسب  را  خوبی 
 » . نــد ه ا د کر
گفتــه  بــه 
ه  د ا ن ز مضــا ر
ن  ا قـــــه مند عال
در  ثبت نــام  بــرای 
آموزشی  کالس هــای 
می تواننــد بــه هیئت  
ی  ر ا خه ســو چر و د
در  واقــع  شــمیرانات 
ســرای محلــه تجريش 
مراجعه کننــد يا با اين 

مرکز تماس بگیريد. 


